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คำ�นำ�
ทุกวันนี้เรารับรู้ถึงภาวะวิกฤตสิ่งแวดล้อมของประเทศ ทั้งดิน นํ้า ป่า
อากาศ และขยะ ที่นับวันจะรุนแรงมากขึ้น แล้วอะไรคือหนทางที่จะช่วยฟืน้ ฟูดูแล
ทรัพยากรและสิง่ แวดล้อมเหล่านีใ้ ห้เราใช้ประโยชน์ได้อย่างยัง่ ยืน คำ�ตอบทีเ่ ราเชือ่
คือ ‘พลังพลเมืองเยาวชน คนรุ่นใหม่’
เราเชือ่ ว่าเยาวชน คนรุน่ ใหม่ เป็นกลุม่ คนทีม่ พี ลัง มีศกั ยภาพทีจ่ ะร่วมเรียนรู้
และร่ ว มเปลี่ ย นแปลงแก้ ไ ขปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มได้ และเชื่ อ มั่ น อย่ า งมากว่ า
กระบวนการทีเ่ ขาเหล่านีไ้ ด้ลงมือทำ�จะเป็นเครือ่ งมือให้เขาได้พฒ
ั นาตนเอง พัฒนา
วิธีคิด ปลูกสำ�นึกความเป็นพลเมือง พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ให้ทำ�งานเป็น
บริหารจัดการงานได้ และมีความรูเ้ รือ่ งสิง่ แวดล้อมจากการทำ�จริงเพือ่ ร่วมแก้ปญ
ั หา
สิ่งแวดล้อมในชุมชนที่ตนสนใจ
กองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาเยาวชนเกิดขึ้นจากความร่วมมือของ
องค์กรทีท่ �ำ งานด้านสิง่ แวดล้อมและการพัฒนาเยาวชน อาทิ มูลนิธสิ ยามกัมมาจล
มูลนิธิสืบนาคะเสถียร กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดสมุทรสงคราม มูลนิธิกองทุนไทย และ
นักวิชาการอิสระจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และองค์กรภาคี
อื่นๆ ด้วยคาดหวังว่ากองทุนนี้จะสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น และได้คนรุ่นใหม่ที่มี
คุณภาพ ซึ่งข้อนี้เป็นหัวใจสำ�คัญ
ในปีที่ 1 นี้ กองทุนฯ ได้กระจายทุนสนับสนุนให้เยาวชนจากทั่วประเทศ
รวมตัวกัน เสนอสิ่งที่อยากทำ�เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนตนเอง
รวม 18 กลุ่ม เป็นเยาวชนประมาณ 90 คน ตลอดระยะ 5-6 เดือนที่เยาวชนลงมือ
แก้ปญ
ั หาสิง่ แวดล้อมในชุมชน พร้อมกับการเสริมศักยภาพโดยพีเ่ ลีย้ งจากกองทุนฯ
และองค์กรภาคีเป็นระยะ เราเห็นเลยว่าเขาได้เรียนรู้และเติบโตขึ้นมาก
หนังสือถอดบทเรียนการเรียนรู้ของเยาวชนเล่มนี้ได้แสดงให้เราเห็นถึง
หัวใจเพื่อส่วนรวม การเผชิญและการข้ามผ่านปัญหา ตลอดจนการเรียนรู้และ
การเติบโตของเยาวชนจากการทำ�โครงการที่จะทำ�ให้ท่านได้สัมผัสกับพลังของ
คนรุ่นใหม่ ที่เรียกได้ว่าเป็น ‘พลเมืองเยาวชน’ ด้านสิ่งแวดล้อมนั่นเอง

กรรชิต สุขใจมิตร
ผู้อำ�นวยการมูลนิธิกองทุนไทย
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คำ�นำ�
การพัฒนาเยาวชนภายใต้โครงการจัดตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาเยาวชน หรือ ‘ปลูกใจรักษ์โลก’ นั้น เกิดขึ้นเนื่องจากมูลนิธิสยามกัมมาจล
เรามีฝนั เรือ่ งการพัฒนาเยาวชนทีต่ รงกันกับมูลนิธกิ องทุนไทย คืออยากเห็นพลเมือง
เยาวชนด้านสิ่งแวดล้อม ที่มีใจอยากลุกขึ้นมามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
ในชุมชน และตัวเขาเองมีทักษะในการทำ�งาน โดยเฉพาะทักษะการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม (Environmental Literacy) คือ การรู้คิด รู้ทำ� เพื่อศึกษาเรียนรู้ฐาน
ทุนทรัพยากรธรรมชาติที่มีในชุมชน สามารถวิเคราะห์และเลือกโจทย์ปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมที่จะลงมือแก้ปัญหาได้ มีความรู้ในการจัดการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม
และมีทักษะการบริหารจัดการโครงการเพื่อเฝ้าระวัง และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมซึ่ง
เป็นต้นทุนที่สำ�คัญของชุมชน ซึ่งโครงการนี้เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นเมื่อเยาวชน
ได้เรียนรูจ้ ากการ ‘ลงมือทำ�’ และผ่านการบ่มเพาะหล่อหลอมวิธคี ดิ และคุณลักษณะ
ของเยาวชน (Character Building) ในระยะยาว โดยเจ้าหน้าทีข่ องมูลนิธกิ องทุนไทย
และองค์กรภาคี รวมถึงทีป่ รึกษาโครงการของเยาวชน ทีท่ �ำ หน้าทีเ่ ป็นพีเ่ ลีย้ ง (Coach)
กระตุน้ สนับสนุนการเรียนรูใ้ ห้เยาวชนเติบโตขึน้ ก่อเกิดเป็นสำ�นึกความเป็นพลเมือง
ที่ผูกโยงตนเองกับชุมชนสังคมได้
พีเ่ ลีย้ ง (Coach) จึงมีสว่ นสำ�คัญอย่างมากทีจ่ ะออกแบบกระบวนการเรียนรู้
ช่วยทำ�กระบวนการทางความคิด ตั้งคำ�ถามชวนคิดชวนคุย และชี้แนะแนวทางให้
ทำ�งานได้บรรลุเป้าหมาย รวมถึงพี่เลี้ยง (Coach) เองก็ได้พัฒนาตนเองไปใน
ระหว่างการทำ�งานกับเยาวชนด้วย ดังนัน้ ในกระบวนการพัฒนาเยาวชน นอกจาก
เราจะได้เยาวชนคนรุน่ ใหม่ทมี่ คี ณ
ุ ภาพแล้ว เรายังได้พเี่ ลีย้ ง (Coach) ทีท่ �ำ บทบาท
สนับสนุนการเรียนรู้ให้เยาวชนได้ระยะยาว
หนังสือถอดบทเรียนเล่มนี้น่าจะทำ�ให้ผู้อ่านได้สัมผัสถึงพลเมืองเยาวชน
ด้านสิ่งแวดล้อม ที่ลุกขึ้นมาจัดการกับสิ่งแวดล้อมในชุมชนตนเอง ทั้งทรัพยากร
ป่าไม้ ดิน น้ำ� และขยะ ที่หัวใจและทักษะของเขาค่อยๆ เติบโตขึ้นจากงานที่เขา
ลงมือทำ� เป็นรูปธรรมการพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ในขณะที่
แนวคิดนี้กำ�ลังเป็นแนวคิดที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง ซึ่งโครงการจัดตั้ง
กองทุนสิง่ แวดล้อมเพือ่ การพัฒนาเยาวชน หรือ ‘ปลูกใจรักษ์โลก’ น่าจะเป็นตัวอย่าง
ที่ทำ�ให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนจากการดำ�เนินโครงการครั้งนี้

ปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร
ผู้จัดการมูลนิธิสยามกัมมาจล
7

สารบัญ

01 ที่ซึ่งกล้วยไม้แตกหน่อจากกอหญ้า
กลุ่มเยาวชนหญ้าแพรกสาละวิน จ.แม่ฮ่องสอน
02 ‘พรุคันธุลี’ ในวันที่นกบินหลา ปลาฉํ่าฝน และคนเข้มแข็ง
กลุ่มเยาวชนรักษ์ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
03 แต้มโลกสีสวยด้วยพู่กันสีเขียว
กลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่หัวใจสีเขียว จ.เชียงราย
04 คืนสายนํ้าให้ทีลอซูปลูกจิตสำ�นึกสู่เยาวชน
กลุ่มนักคิดเพื่อสังคม จ.ตาก
05 ‘ป่าข้างถนน’ ที่ทุกคนเด็ดกินได้
กลุ่มเยาวชนรักษ์นกจอมทอง จ.พิษณุโลก
06 ป่าไม้-สายนํ้า-มนุษย์ สามก้อนเส้าแห่งความสุขของทุกชีวิต
กลุ่มเยาวชนคนรักบ้านเกิดอาสาพัฒนาห้วยทราย จ.กาฬสินธุ์
07 ‘พลับพลึงธาร’ แตกช่ออ่อนเหนือก้อนหิน
เครือข่ายเยาวชนชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน จ.พังงา
08 ปฏิบัติการยกป่ามาไว้หลังบ้าน สร้างความมั่นคงทางอาหาร สืบสานพันธุ์พืชท้องถิ่น
กลุ่มเยาวชนเมล็ดพันธุ์ใหม่สานใจฟื้นฟูป่า จ.เพชรบูรณ์
09 หมอดินน้อยกับภารกิจตามหาส้มที่หายไป
กลุ่มเยาวชนรักษ์ส้มรังสิต จ.ปทุมธานี
10 กล้าอ่อนของจิตสำ�นึกบนดินแดนแห่งความหวัง
กลุ่มเยาวชนฮักนะเชียงยืน จ.มหาสารคาม
11 จากนักเกษตรกรน้อยสู่การฟื้นฟูดินเพื่อเกษตรยั่งยืน
กลุ่มคนอาสา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
12 นักสืบสายนํ้าเฝ้าระวัง ‘แม่นํ้าป่าสัก’
กลุ่มเยาวชนรักษ์ป่าสัก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จ.สระบุรี
13 แม่นํ้าสดใสด้วยหัวใจนักอนุรักษ์
กลุ่มยุวฑูตคุณภาพแม่นํ้าประแสแห่งเทศบาลตำ�บลเมืองแกลง จ.ระยอง
14 เมื่อเกสรผลิบานลำ�ธารจะสดใสอีกครั้งหนึ่ง
ชมรมเกสรลำ�พู จ.กรุงเทพฯ
15 ภูเขา (ขยะ) เขยื้อนเมื่อเยาวชนขยับ
กลุ่มเยาวชนรักษ์โลก โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา จ.ลำ�ปาง
16 ชุมชนสะอาดด้วย ‘ตลาดนัดขยะ’
กลุ่มเยาวชนรวงข้าว จ.พัทลุง
17 เมื่อหมอกบางตา ท้องฟ้าจะสดใสและหัวใจจะเป็นสุข
สภาเด็กและเยาวขนตำ�บลบ้านคู่ จ.เชียงราย
18 ‘ฉัตรวาริน’ วันที่สายนํ้าเปลี่ยนไปเมื่อใจเปลี่ยนแปลง
กลุ่มเยาวชนพงลีแป สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
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ในยุคที่หลักบริโภคนิยมกลายมาเป็นหัวใจในการดำ�รงชีวิตของพลโลก ไม่อาจปฏิเสธว่า
การมีอยูข่ องทรัพยากรธรรมชาติได้ถกู แปรสถานะ จากแหล่งกำ�เนิดของสรรพชีวติ มาเป็นแหล่งทุน
ของระบบอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจมหภาค เราจึงเห็นสภาพการณ์ในปัจจุบนั ทีป่ า่ เขาหลายแห่ง
ถูกตัดเหีย้ นจนเตียนโล่ง ผืนดินถูกทับถมด้วยแผ่นคอนกรีตและอุดมด้วยสารเคมี ลำ�ธารหลายสาย
กลายเป็นถังขยะของครัวเรือนและโรงงานอุตสาหกรรม ไม่นบั รวมขยะจากภาคส่วนอืน่ ๆ ทีไ่ ม่ได้รบั
การจัดการอย่างถูกต้อง เกิดเป็นปัญหามลพิษทั้งทางบก ทางนํ้า และทางอากาศ ในวงกว้าง
ความเสื่อมโทรมที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ได้หลอมรวมและแผลงฤทธิ์ดลให้ระบบนิเวศแปรปรวน
เป็นลูกโซ่ เกิดเป็นภัยธรรมชาติหลากหลายรูปแบบ ที่ล้วนส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของเรา
อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง
การแก้ปญ
ั หาความเสือ่ มโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากการผลักดันให้เกิดกลไก
การแก้ไขในระดับจังหวัดหรือประเทศแล้ว การสร้างจิตสำ�นึกรักษ์ธรรมชาติให้เกิดขึ้นกับชุมชน
เจ้าของพืน้ ทีไ่ ด้เข้ามามีสว่ นร่วมในการจัดการกับถิน่ เกิดของตนเอง จึงเป็นแนวทางหนึง่ ทีน่ า่ จะให้ผล
ทีเ่ ป็นรูปธรรมได้อย่างยัง่ ยืน โดยเฉพาะกลุม่ ของเยาวชนในพืน้ ที่ ทีห่ วั ใจยังเต็มเปีย่ มด้วยพลังและ
10
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ภาพโดย ชนินทร์ หิรัญรัตนไชย

ความฝัน เป็นกลุ่มที่หากได้รับการหนุนเสริมอย่างเหมาะสม เราย่อมคาดหวังได้ถึงการเติบโต
ไปเป็นผู้นำ�แห่งการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนของพวกเขาเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป
ในอนาคตข้างหน้า
‘โครงการจัดตัง้ กองทุนสิง่ แวดล้อมเพือ่ การพัฒนาเยาวชน’ จึงเกิดขึน้ โดยเริม่ ปีนเ้ี ป็นปีแรก
ภายใต้ชื่อโครงการ ‘ปลูกใจรักษ์โลก’ ที่เปิดรับสมัครกลุ่มเยาวชนจากทั่วประเทศที่ต้องการ
ทำ�โครงการรักษาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตน ในขอบข่าย 4 ประเด็นปัญหาหลัก คือ
ความเสือ่ มโทรมของทรัพยากรป่าไม้ ความเสือ่ มโทรมของแหล่งนํา้ ความเสือ่ มโทรมของทรัพยากร
ดิน และปัญหาขยะและมลภาวะทางอากาศ ตลอดระยะโครงการเยาวชนได้ลงมือทำ�เพือ่ แก้ปญ
ั หา
สิ่งแวดล้อมในชุมชน พร้อมกับรับการเสริมศักยภาพจากโครงการฯ ในหลากหลายด้าน
และต่อไปนีค้ อื 18 เรือ่ งราว ใน 18 พืน้ ที่ ของ 18 กลุม่ เยาวชน ทีค่ วามคิดและหยาดเหงือ่
จากการทำ�งานของพวกเขากำ�ลังบอกแก่เราว่า หนทางแห่งความอยูร่ อดอย่างยัง่ ยืนของมนุษยชาติ
อาจไม่ได้เกิดจากโจทย์ที่ว่า ‘เราจะใช้ประโยชน์จากธรรมชาติได้มากน้อยแค่ไหน?’
แต่อยู่ที่ ‘เราจะอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างไร?’ มากกว่า
11

14

ปลูกใจรักษ์โลก

จากข้อมูลของมูลนิธสิ บื นาคะเสถียรระบุวา่ ในปี พ.ศ. 2555 พืน้ ทีป่ า่
ของประเทศไทยมีเหลืออยู่ประมาณ 171,586 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็น
ร้อยละ 33 ของพื้นที่ที่ดินทั้งหมดของประเทศ ซึ่งหากนำ�ข้อมูลนี้ไปเทียบกับ
พืน้ ทีป่ า่ ของเมือ่ 50 ปีกอ่ น จะพบว่า พืน้ ทีป่ า่ ของประเทศลดลงไปถึง 50 เปอร์เซ็นต์
ต้นตอใหญ่ของปัญหาดังกล่าว แน่นอนว่าเกิดจากนํ้ามือของมนุษย์
ทัง้ การตัดไม้ท�ำ ลายป่าเพือ่ ลักลอบขายหรือนำ�มาใช้ประโยชน์ การบุกรุกพืน้ ทีป่ า่
เพื่อทำ�เกษตรเชิงเดี่ยว การปล่อยให้ป่าเสื่อมโทรมโดยไม่มีการจัดการดูแล
ฯลฯ ต่างๆ เหล่านี้ล้วนส่งผลให้ระบบนิเวศของทั้งป่า-ดิน-นํ้า สูญเสียสมดุล
เกิดเป็นภัยธรรมชาติในรูปแบบต่างๆ ที่ล้วนส่งผลกระทบต่อชุมชนแวดล้อม
อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง ไม่ต้องนับรวมถึงทรัพยากรสำ�คัญที่มีคุณค่า เช่น
ป่าชุมชน พันธุไ์ ม้บางชนิด หรือระบบนิเวศป่าพรุ ทีต่ า่ งอยูใ่ นภาวะสุม่ เสีย่ งจะ
สูญพันธุ์หายไปอย่างน่าเสียดาย
ถึงวันนี้ บทเรียนจากหลายพืน้ ทีช่ ชี้ ดั ว่า ป่าไม้คอื ชีวติ คือแหล่งอาหาร
ยารักษาโรค และเป็นแหล่งต้นนํ้าที่มนุษย์ทุกคนจำ�เป็นต้องใช้สอยดื่มกิน
หากขาดซึ่งป่าไม้ มนุษย์เราจะอยู่อย่างไร
ด้วยตระหนักถึงความสำ�คัญของป่าไม้ ในวันนี้กลุ่มเยาวชน 8 กลุ่ม
จำ�นวนหลายชีวิตจากหลากพื้นที่ จึงได้ลุกขึ้นมาร่วมกันฟื้นฟูและรักษาป่าไม้
ในพืน้ ทีช่ มุ ชนของตน ด้วยการดำ�เนินงานหลากหลายรูปแบบตามลักษณะของ
ทรัพยากรในพื้นที่ของแต่ละกลุ่ม เริ่มต้นด้วยการสำ�รวจเรียนรู้เพื่อให้รู้จัก
ทรัพยากรป่าไม้ สิ่งมีชีวิต และการใช้ประโยชน์จากป่า ทำ�ข้อมูลทรัพยากร
ในป่ า หาแนวทางฟื้ น ฟู บ นฐานข้ อ มู ล ร่ ว มกั บ ชุ ม ชน และขยายแนวร่ ว ม
กลุ่มเยาวชน สร้างการรับรู้ และความร่วมมือกับชุมชนที่ใช้ประโยชน์จากป่า
แต่ทั้งหมดมีจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกัน นั่นคือ รักษาทรัพยากรป่าไม้
ในชุมชนของตนไว้ ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป
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01

ที่ซ่งึ กล้วยไม้
แตกหน่อจากกอหญ้า
โดย : กลุ่มหญ้าแพรกสาละวิน จ.แม่ฮ่องสอน

‘กล้วยไม้’ อาจเป็นเพียงพืชเศรษฐกิจในสายตาของแม่ค้าไม้ดอก และ
อาจเป็นเพียงพืชสวยงามในสายตาของคนทัว่ ไป แต่ส�ำ หรับชาวบ้านป่า กล้วยไม้
นอกจากจะมีความสวยงามเฉพาะตัวแล้ว ยังเป็นดัชนีชวี้ ดั ถึงความอุดมสมบูรณ์
ของผืนป่านั้นๆ ได้เป็นอย่างดี
เพราะกว่าทีก่ ล้วยไม้จะเจริญเติบโตและผลิดอกอันสวยงามได้ ย่อมต้อง
อาศัยอุณหภูมิ แสงแดด ความชืน้ และสารอาหารในปริมาณทีเ่ หมาะสม ซึง่ ป่าไม้
ในประเทศไทยมีปจั จัยดังกล่าวพร้อมสรรพ จึงไม่นา่ แปลกใจที่ ในอดีตจะพบว่า
เรามีพนั ธุก์ ล้วยไม้ปา่ อยู่ไม่ต�่ำ กว่า 1,000 ชนิด แต่ปจั จุบนั สถิตดิ งั กล่าวกำ�ลัง
ถูกลบเลือนไป ทัง้ จากการลักลอบเก็บกล้วยไม้ปา่ เพือ่ นำ�ไปขาย และจากความ
เสื่อมโทรมของพื้นที่ป่าอันเกิดจากนํ้ามือมนุษย์
อย่างไรก็ตาม ใน ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮอ่ งสอน ซึง่ เป็นหนึง่ ใน
พืน้ ทีท่ ป่ี ระสบปัญหา กลับมีหญ้าแพรกกอหนึง่ แตกหน่อขึน้ มา และขันอาสาทีจ่ ะ
นำ�ความอุดมสมบูรณ์ และกล้วยไม้กลับคืนสู่ป่าของพวกเขาอีกครั้งหนึ่ง
ขอชวนไปรูจ้ กั กับหญ้าแพรกกอนี้ แล้วคุณจะพบว่า การทีก่ ล้วยไม้และ     
ผืนป่าจะดำ�รงอยู่ ได้อย่างยั่งยืน อาจไม่ ได้อยู่ที่การใช้ ไม้ค้ำ�ยันหรือล้อมรั้ว     
ลวดหนาม แต่อยู่ที่การอุ้มชูจากหญ้าแพรกกอเล็กๆ เหล่านี้
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วันที่กล้วยไม้หายไป
จากแม่สามแลบ
ด้วยที่ตั้งซึ่งเป็นพื้นที่ราบกลางหุบเขาสลับซับซ้อนอันอุดมด้วยผืนป่า
ที่สมบูรณ์ ทำ�ให้ ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน เป็นพื้นที่ต้นกำ�เนิดของ
ลำ�ห้วยหลายสาย เช่น ลำ�ห้วยแม่สามแลบ ลำ�ห้วยแม่ลามา ลำ�ห้วยแม่โปว ฯลฯ
โดยทั้งหมดจะไหลลงสู่แม่นํ้าสาละวิน ซึ่งกั้นชายแดนระหว่างประเทศไทยกับ
สาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพพม่า
ความอุดมสมบูรณ์ของแม่สามแลบนี้ ได้กลายเป็นที่พึ่งในการดำ�รงชีวิต
ของคนพืน้ ถิน่ ในละแวกมาช้านาน โดยเฉพาะชุมชนปกาเกอะญอ ทีม่ วี ถิ ชี วี ติ พึง่ พิง
อยู่กับธรรมชาติ ได้อาศัยทำ�การเกษตร อาทิ ข้าวไร่ ไร่มัน ไร่ข้าวโพด มาตั้งแต่อดีต
จนปัจจุบัน
อย่างไรก็ตาม หากสมันอ้วนพีย่อมเป็นที่หมายตาของนายพรานฉันใด
ความอุดมสมบูรณ์ของแม่สามแลบก็ตกอยูใ่ นชะตากรรมเดียวกันฉันนัน้ ด้วยพืน้ ที่
ของ ต.แม่สามแลบ ตั้งอยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ ทำ�ให้ชุมชนมีข้อจำ�กัดเรื่องที่ดินทำ�กิน
รวมไปถึงการเป็นพืน้ ทีต่ ะเข็บชายแดน ทำ�ให้มชี าวพม่าอพยพเข้าออกอยูต่ ลอดเวลา
ด้วยสาเหตุเหล่านี้จึงทำ�ให้ป่าต้นนํ้าถูกบุกรุก ทั้งการตัดไม้สักเพื่อลักลอบขาย
ตัดไม้เพื่อสร้างที่อยู่อาศัย บุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อทำ�ไร่ ปัญหาไฟไหม้ป่าจากการเผาไร่
ฯลฯ ต่างๆ เหล่านี้ทำ�ให้สภาพของป่าต้นนํ้าทรุดโทรมลง ลำ�ห้วยหลายสายเล็กลีบ
และแห้งขอด สัตว์นํ้าอย่างกุ้งหอยปูปลาลดจำ�นวนลงอย่างน่าใจหาย นํ้ากินนํ้าใช้
ที่เคยมีก็ต้องกระเบียดกระเสียรขึ้นยามหน้าแล้ง รวมไปถึงของป่าและพันธุ์พืช
สำ�คัญอย่างกล้วยไม้ป่า ก็กลายเป็นของหายาก เนื่องจากถูกลักลอบเก็บไปขาย
และไม่สามารถเติบโตได้เองเพราะสภาพแวดล้อมย่�ำ แย่ลง โดยเฉพาะกล้วยไม้อากาศ
ที่เติบโตตามต้นไม้ใหญ่ เมื่อปราศจากลำ�แข้งของไม้ใหญ่ที่ถูกลักลอบตัดไปแล้ว
กล้วยไม้ประเภทนี้จะเติบโตขึ้นจากที่ใด
นีค่ อื ประเด็นปัญหาทีจ่ ะส่งผลต่อวิถชี วี ติ ของชุมชนอย่างไม่อาจหลีกเลีย่ ง
ทั้งคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่โดยตรงของคนรุ่นปัจจุบัน และวิถีในอนาคตของ
ลูกหลาน ทีจ่ ะต้องเติบโตมาในสภาพขาดพร่อง และหลุดออกจากวิถวี ฒ
ั นธรรมของ
ชุมชนแต่เดิมที่พึ่งพาอาศัยธรรมชาติไปอย่างน่าเสียดาย
แต่ก่อนที่จะถึงวันนั้น โชคดีที่ในวันนี้ยังมีกลุ่มเยาวชนที่เล็งเห็นถึงปัญหา
ที่ว่า และลุกขึ้นมาชวนเด็ก เยาวชน และคนในชุมชนปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ
ของ ต.แม่สามแลบ ให้กลับคืน ในนาม ‘กลุ่มเยาวชนหญ้าแพรกสาละวิน’
กลุ่มเยาวชนหญ้าแพรกสาละวิน คือ กลุ่มแกนนำ�เยาวชนกลุ่มหนึ่งใน
ต.แม่สามแลบ ซึ่งได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถของตนด้วยการเข้าร่วม
กับโครงการพัฒนาต่างๆ มากมายที่ลงไปในพื้นที่ เริ่มตั้งแต่การเข้าร่วมโครงการ
พัฒนาชนบทแบบบูรณาการฯ จ.แม่ฮ่องสอน ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2552 ต่อยอดไปถึงการ
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...ป่าต้นนํ้ากำ�ลังถูกทำ�ลาย กล้วยไม้จึงน่าจะ
เป็นเครื่องมือที่จะช่วยในการเรียนรู้ป่าและ
รักษาป่าได้
ทำ�งานจิตอาสาในพื้นที่ ภายใต้การสนับสนุนของสถาบันปัญญาปีติ ที่ได้จัดให้
มีกระบวนการเรียนรู้วิถีชีวิตภูมิปัญญาปกาเกอะญอลุ่มนํ้าสาละวินใน 4 ด้าน คือ
การพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน, การพัฒนาการผลิตอาหารด้วยระบบ
เกษตรธรรมชาติ (ข้าว ผัก เนื้อสัตว์), การดูแลรักษาพื้นที่ป่าต้นนํ้าของชุมชน
และการดูแลสุขภาพกายและใจ จนเกิดเป็นการตั้งกลุ่มเยาวชนจิตอาสาในชื่อ
กลุ่มเยาวชนหญ้าแพรกสาละวิน ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2555
และเป็นในปีเดียวกันนัน้ เอง ทีแ่ กนนำ�ของกลุม่ ได้เล็งเห็นและตระหนักถึง
ปัญหาที่ป่าต้นนํ้าในบ้านเกิดของตนถูกทำ�ลายจนเสื่อมโทรม จึงได้รวมพลังสมอง
กันจัดทำ� ‘โครงการกล้วยไม้คืนสู่ป่าเพื่ออนุรักษ์ต้นนํ้า’ ขึ้น
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เปิดประเด็นปัญหา
จากกล้วยไม้ สู่ป่าต้นนํ้า
“เราคัดเลือกหัวข้อโครงการ ด้วยการแลกเปลีย่ นความสนใจของแต่ละคนค่ะ
อย่างนุย้ สนใจเรือ่ งสมุนไพรและผ้าทอ เจ๊ะสนใจเรือ่ งการศึกษา ส่วนเบิม้ สนใจเรือ่ ง
กล้วยไม้ คุยไปคุยมาก็ได้ข้อสรุปว่า เราจะทำ�เรื่องกล้วยไม้ เพราะปัจจุบันคนใน
ชุมชนเข้าไปหากล้วยไม้เพื่อนำ�ไปขายให้นายทุนเป็นจำ�นวนมาก ซึ่งเบิ้มเองก็เคย
เป็นคนหากล้วยไม้มาก่อน จึงรู้สถานการณ์ของกล้วยไม้ป่า ประกอบกับเห็นว่า
ป่าต้นนาํ้ กำ�ลังถูกทำ�ลาย กล้วยไม้จงึ น่าจะเป็นเครือ่ งมือทีช่ ว่ ยในการเรียนรูป้ า่ และ
รักษาป่าได้” อำ�ภา ธวัชวิฑูรย์ หรือ ‘นุ้ย’ หนึ่งในแกนนำ�ของกลุ่ม เล่าถึงที่มาของ
การระดมความคิด จนเกิดเป็นโครงการกล้วยไม้คืนสู่ป่าเพื่ออนุรักษ์ต้นนํ้าขึ้น
เพราะกล้ วยไม้คือ ดัช นีชี้วัด ความอุด มสมบูรณ์ของป่า กลุ่มจึงได้นำ�
กล้วยไม้มาใช้เป็นเครื่องมือเชิงสัญลักษณ์ โดยการเพาะกล้วยไม้เพื่อมอบคืนสู่ป่า
เป็นการสือ่ ว่าการคืนกล้วยไม้สปู่ า่ ก็คอื การคืนชีวติ ให้แก่ผนื ป่า ซึง่ ต้องเกิดจากการ
ร่วมแรงร่วมใจของทุกคนในชุมชนนั่นเอง
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การดำ�เนินโครงการ เริ่มต้นจากการที่กลุ่มได้ชักชวนผู้รู้และแกนนำ�ของ 14 ชุมชน
หนึ่งใน ต.แม่สามแลบ ในฐานะชุมชนเจ้าของพื้นที่ที่ประสบปัญหา มาร่วมสำ�รวจ
ป่าต้นนํ้าและพันธุ์กล้วยไม้ในผืนป่าสาละวิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนได้
ทำ � ความเข้ า ใจกั บ สภาพปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น และให้ ชุ ม ชนได้ มี โ อกาสสำ � รวจ
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ของตน เด็กและเยาวชนพื้นถิ่นได้รู้จักฐานทรัพยากรที่
มีอยู่ และเห็นความสำ�คัญของป่าต้นนาํ้ ทีเ่ ป็นทัง้ แหล่งอาหาร สมุนไพร ไม้ให้สี เป็น
พืชเส้นใย ตลอดจนเป็นแหล่งไม้ใช้สอยทีม่ คี วามสำ�คัญต่อการดำ�รงชีวติ ของชุมชน
ในการจัดกิจกรรม แกนนำ�กลุ่มเยาวชนหญ้าแพรกสาละวิน จะเป็น
ผู้ทำ�หน้าที่รวบรวมข้อมูลและภาพถ่ายจากการสำ�รวจ เพื่อนำ�มาเรียบเรียงใช้เป็น
วัตถุดิบในการจัดเวทีนำ�เสนอข้อมูลต่อผู้รู้ กรรมการป่าต้นนํ้า และคนในชุมชน
รวมไปถึงนำ�มาจัดทำ�เป็นคูม่ อื การเรียนรูป้ า่ ต้นนํา้ และกล้วยไม้ในพืน้ ทีฉ่ บับ 3 ภาษา
(ภาษาไทย-อังกฤษ-ปกาเกอะญอ) โดยการสนับสนุนจากสถาบันปัญญาปีติ เพื่อ
ใช้ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนในพื้นที่ต่อไป
“ตอนแรกก็ไม่ได้สนใจเรือ่ งกล้วยไม้มากเท่าไหร่คะ่ ทัง้ ทีเ่ ราเองก็อยูใ่ นป่า
แต่ไม่รู้เลยว่ากล้วยไม้ใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง แต่พอมีกิจกรรมการเดินสำ�รวจ
กล้วยไม้และป่าต้นนํ้า เราจึงทราบว่ากล้วยไม้ไม่ได้มีเฉพาะความสวยงาม แต่มี
ประโยชน์อีกหลายอย่างในทางสมุนไพร ทำ�ให้เราสนใจเรื่องกล้วยไม้มากขึ้นค่ะ”
อัมภิกา บุญทวีสุขใจ หรือ ‘เจ๊ะ’ หนึ่งในแกนนำ�กลุ่มกล่าวด้วยรอยยิ้ม
จากการจัดกิจกรรม เด็กๆ พบกล้วยไม้ในพื้นที่ป่าต้นนํ้ารวม 45 ชนิดพันธุ์
โดยชุมชนนำ�มาปลูกเลี้ยงไว้ 26 ชนิดพันธุ์ และจากการสำ�รวจพื้นที่ป่าต้นนํ้าทั้ง
14 ชุมชน ได้นำ�มาสู่การร่างกติกาในการดูแลป่าต้นนํ้าร่วมกันของชุมชนในที่สุด
รวมถึงร่วมกันบวชป่า และเพาะพันธุก์ ล้วยไม้เพือ่ มอบคืนสูป่ า่ ซึง่ นอกจากจะเป็นการ
ฟื้นฟูป่าแล้ว ยังเป็นเครื่องมือให้เด็กในชุมชนได้เรียนรู้ป่าของตนเองไปด้วยในตัว
อย่างไรก็ตาม หากย้อนกลับไป พบว่ากว่าทีก่ จิ กรรมนีจ้ ะประสบความสำ�เร็จ
ก็ไม่ใช่เรือ่ งง่าย ในช่วงต้น กลุม่ พบปัญหาหลักคือการไม่สามารถสือ่ ความให้ชาวบ้าน
เข้าใจและเข้าร่วมกับโครงการได้
“แรกๆ ชาวบ้านไม่เข้าใจว่าเราจะเพาะกล้วยไม้เพือ่ คืนสูป่ า่ ชาวบ้านเข้าใจ
ว่าเราเพาะไว้เพื่อขาย กว่าจะเข้าใจต้องใช้เวลานานเหมือนกันค่ะ” นุ้ยเล่าให้ฟัง
กลุ่มจึงได้มีการประชุมหารือกัน และนำ�ไปสู่การใช้วิธีเข้าหาผู้นำ�ชุมชน
พร้อมกับพยายามเข้าถึงชาวบ้านในทุกๆ หมู่บ้าน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้าน
เข้ามาร่วมกิจกรรมให้มากที่สุด
“เราใช้วธิ ไี ปจัดกิจกรรมทีห่ มูบ่ า้ นเขาเลยค่ะ โดยทำ�โครงการสัญจรไปแทบ
จะทุกหมู่บ้าน ไปอธิบายให้ชาวบ้านเข้าใจว่า เราอนุรักษ์กล้วยไม้เพื่อคืนกล้วยไม้
สู่ป่า เข้าไปคุยกับผู้นำ�ชุมชน คุยกับกำ�นันว่าเราทำ�การอนุรักษ์ป่า ฟื้นฟูป่านะ
ไม่ได้คดิ จะทำ�ลายป่า” เจ๊ะเล่าถึงวิธกี ารทีก่ ลุม่ ใช้ ซึง่ นับเป็นอีกหนึง่ บทเรียนทีน่ อ้ งๆ
ได้เรียนรู้
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เราใช้วิธีไปจัดกิจกรรมที่หมู่บ้าน...ไปอธิบาย
ให้ชาวบ้านเข้าใจว่า เราอนุรักษ์กล้วยไม้เพื่อ
คืนกล้วยไม้สู่ป่า. .ไม่ได้คิดจะทำ�ลายป่า
วันที่หญ้าแพรก
ก้าวเดินเพื่อเติบใหญ่
นอกจากกิจกรรมคืนต้นไม้สปู่ า่ ทีต่ อ้ งการสือ่ ถึงการคืนชีวติ ให้ปา่ ต้นนาํ้ แล้ว
เด็กๆ ยังเกิดแนวคิดทีจ่ ะทำ�ให้เด็ก เยาวชน และคนในชุมชน เชือ่ มโยงความสำ�คัญ
ของป่าต้นนํ้าต่อวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของตนเอง เป็นการเชื่อมโยงปัจจัย 4 เข้ากับ
พื้นที่ป่าต้นนํ้า ว่าตราบเท่าที่ป่าต้นนํ้ายังอุดมสมบูรณ์ ชุมชนก็ย่อมมีที่พึ่งด้าน
ปัจจัย 4 ได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง จึงเป็นที่มาของ ค่าย ‘อาหาร ยา ผ้า บ้าน’
โดยกิจกรรมที่ยาวนานถึง 10 วันนี้ได้ใช้สถานที่จัดงานร่วมกัน 3 หมู่บ้าน คือ
บ้านห้วยกระต่าย บ้านแม่ลามาน้อย และบ้านซิวาเดอ โดยในแต่ละหมู่บ้านจะมี
เยาวชนแกนนำ�กลุ่มรับผิดชอบออกแบบกระบวนการเรียนรู้ รวมถึงประสานงาน
และบริหารจัดการการทำ�งานตลอดตัง้ แต่กระบวนการแรกจนกระบวนการสุดท้าย
ในค่ายได้พาให้เยาวชนในพื้นที่เรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ
การทำ�อาหารพื้นบ้าน ทำ�ยาหม่อง และยาเขียวจากพืชสมุนไพรที่หาได้ในชุมชน
เรียนรู้ขั้นตอนการปั่นฝ้าย การสานตะกร้า การย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ ร่วมกันทำ�
ฝายชะลอนํ้า เก็บขยะจากลำ�ธาร พร้อมกับรับฟังความรู้ในการใช้ยา-วิธีเก็บรักษา
ยาสามัญประจำ�บ้าน การป้องกันไข้มาเลเรีย จากสาธารณสุขประจำ�หมู่บ้าน
ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่ต้องพึ่งพาอาศัยป่า
ตลอดการดำ�เนินกิจกรรมจะมีผู้รู้และแกนนำ�ชุมชน หน่วยงานท้องถิ่น
อย่าง อบต.แม่สามแลบ โรงเรียน ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดกระบวนการ
เรียนรู้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่เป็นอย่างดี ส่งผลให้มีเยาวชนที่สนใจเรียนรู้กับ
กลุ่มจำ�นวนไม่น้อยกว่า 80 คน ซึ่งกลุ่มสามารถพัฒนาแกนนำ�เยาวชนในชุมชน
บนพื้นที่สูงครอบคลุมพื้นที่ 7 หมู่บ้าน คือ บ้านซิวาเดอ บ้านปู่คำ� บ้านห้วยแห้ง
บ้านเคราะบอ บ้านห้วยกระต่าย บ้านแม่ลามาน้อย และบ้านห้วยมะโอ มีแกนนำ�
เยาวชนที่มีส่วนร่วมในการคิดและดำ�เนินงานเพิ่มขึ้นจาก 4 คน เป็น 15 คน
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ทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ ก็คอื เยาวชนของกลุม่ ได้เรียนรูแ้ ละฝึกฝนพัฒนาตนผ่านการ
ลงมือทำ�จริง อันเป็นกลยุทธ์ของกลุ่มที่ใช้ การแบ่งบทบาทหน้าที่ตามความสนใจ
ใคร่รู้ของเยาวชนแต่ละคน ให้ทุกคนในกลุ่มหมุนเวียนกันทำ�งานด้านต่างๆ ทั้งการ
บริหารจัดการงบประมาณ การประสานงาน การนำ�กิจกรรมสันทนาการ และการนำ�
สรุปบทเรียนการทำ�งาน เมื่อทุกคนได้ลองทำ�ทุกด้าน สุดท้ายแต่ละคนก็จะค้นพบ
ศักยภาพและความถนัดของตนเอง

เราพยายามให้ทุกคนทำ�ให้เรื่องงาน
เรียน และชีวิตเดินไปด้วยกัน
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เมื่อกล้วยไม้ออกช่อ
และหญ้าแพรกเติบเต็ม
ถือเป็นผลสัมฤทธิ์ที่มากเกินกว่าที่กลุ่มตั้งเป้าหมายไว้ และมากกว่า
ผลสัมฤทธิใ์ นแง่เนือ้ หาของโครงการและการขยายผลในวงกว้าง แต่การทำ�โครงการ
ได้ ทำ � ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาตนเองของเยาวชนในกลุ่ ม อย่ า งเห็ น ผล ซึ่ ง เกิ ด จาก
กระบวนการการเรียนรูภ้ ายนอกและภายในควบคูก่ นั ทีพ่ เ่ี ลีย้ งจากสถาบันปัญญาปีติ
ได้วางแนวทางไว้ให้ทางกลุ่ม
การเรียนรู้ภายนอก คือ การที่เยาวชนในกลุ่มเรียนรู้วิถีธรรมชาติและ
วิถีชุมชนผ่านการลงมือทำ� เป็นการเรียนรู้สภาวะภายนอกในการทำ�งาน และ
ขณะเดียวกัน ก็ต้องมีการเรียนรู้ภายใน คือ ย้อนกลับมาทบทวนสภาวะการทำ�งาน
ภายในจิตใจตัวเองด้วยว่า การทำ�งานนัน้ ได้กอ่ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในจิตใจของ
ตัวเองหรือไม่ อย่างไร เป็นการเรียนรู้อารมณ์ความรู้สึก และพยายามปรับอารมณ์
ให้เกิดความสมดุล เพื่อให้ขณะที่สมองเติบโตจากการเรียนรู้ภายนอก จิตใจก็ได้
เติมเต็มไปพร้อมกันจากการเรียนรู้ภายใน
การเรียนรู้ภายนอกและภายในนี้ จะเกิดขึ้นในกระบวนการการสรุปและ
ถอดบทเรียนการทำ�งานร่วมกัน หลังเสร็จกิจกรรมในแต่ละวัน โดยกลุม่ จะมีการสรุป
และถอดบทเรียนในการทำ�งานทั้งของตนเองและกลุ่ม แลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับ
สิ่งที่เกิดขึ้นจากการทำ�งาน กลั่นเป็นข้อคิดเพื่อเรียนรู้และนำ�มาปรับปรุงงานใน
อนาคต พัฒนาศักยภาพตนเอง และพัฒนาจิตใจให้เติบโตขึ้นอย่างน่าภาคภูมิใจ
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เราจะชวนคิดว่า จะทำ�อย่างไรที่เราจะเรียน
แล้วไม่ทิ้งการทำ�ไร่ทำ�สวน เรียนอะไรที่ไม่
ต้องออกจากชุมชน แล้วช่วยกันดูแลชุมชน
หญ้าแพรกจะหยัดอยู่
และอุ้มชูชุมชนตลอดไป
ถึงวันนีท้ โ่ี ครงการสิน้ สุดลง แต่กระบวนการทีเ่ ยาวชนได้เรียนรู้ ทัง้ กระบวนการ
ทำ�งานและเรียนรูช้ มุ ชน ทักษะชีวติ ทีก่ ลุม่ ได้เรียนรู้ ทัง้ การพัฒนาด้านจิตใจ พัฒนา
ด้านอาชีพและเศรษฐกิจ พัฒนาด้านการคิดวิเคราะห์ การน้อมนำ�จิตใจสูก่ ารเรียนรู้
จากธรรมชาติ ล้วนเป็นการวางแผนการพัฒนาที่เกิดขึ้นจากความสนใจและการ
ทำ�งานในชุมชนของกลุม่ เยาวชนหญ้าแพรกสาละวินเอง การเรียนรูท้ งั้ หมดทัง้ มวล
ทีเ่ กิดขึน้ กับเยาวชน ได้หล่อหลอมให้เยาวชนเกิดความรูส้ กึ เป็นอันหนึง่ อันเดียวกับ
ชุมชนบ้านเกิด วันนี้เราจึงพบเห็นเยาวชนหลายคนที่เลือกจะเรียนในชุมชน ทำ�งาน
ในชุมชน และอยูใ่ นชุมชน ไปพร้อมๆ กับการมีสว่ นร่วมดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่พวกเขาผูกพันมาตั้งแต่เกิด
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“เราพยายามให้ทุกคนทำ�ให้เรื่องงาน เรียน และชีวิต เดินไปด้วยกันค่ะ”
เกศสุดา โตนิติ หรือ ‘เกด’ ผู้จัดการสถาบันปัญญาปีติและพี่เลี้ยงของโครงการ
เล่าถึงน้องๆ เยาวชนอย่างมีชีวิตชีวา
“อย่างของเจ๊ะ พอจบ ม.6 เขาก็เลือกเรียนมหาวิทยาลัยชีวิต โดยเรียนอยู่
ในชุมชนและสามารถกำ�หนดประเด็นที่จะเรียนเองได้ เขาก็เลือกเรียนการบริหาร
จัดการกลุ่ม เพราะสนุกและชอบที่จะสัมพันธ์กับคน ส่วนนุ้ยเขาสนใจเรื่องสุขภาพ
เขามีแปลงสาธิตเพาะกล้วยไม้ เขาก็วางแผนว่าจะมีแปลงสมุนไพรที่จะใช้ดูแล
คนในชุมชน คือเราจะชวนคิดว่า จะทำ�อย่างไรที่เราจะเรียนแล้วไม่ทิ้งการทำ�ไร่
ทำ�สวน เรียนอะไรที่ไม่ต้องออกจากชุมชน แล้วช่วยกันดูแลชุมชน” พี่เกดทิ้งท้าย
พร้อมกับหันไปมองหญ้าแพรกต้นเล็กๆ เหล่านั้นด้วยรอยยิ้ม
ในวันที่กล้วยไม้กำ�ลังหายไปในหลายๆ พื้นที่ แต่สำ�หรับที่ ต.แม่สามแลบ
อ.สบเมย จ.แม่ฮอ่ งสอน กล้วยไม้ก�ำ ลังกลับมาผลิดอกชูชอ่ อีกคราหนึง่ เช่นเดียวกับ
ผืนป่าทีก่ �ำ ลังจะได้รบั การฟืน้ ฟูกลับมาสูค่ วามอุดมสมบูรณ์อกี ครัง้ ด้วยนํา้ พักนํา้ แรง
ของ ‘หญ้าแพรก’ ซึ่งจากที่เคยเป็นเพียงกอเล็กๆ บัดนี้เมล็ดพันธุ์ได้ถูกแพร่กระจาย
ออกไปในวงกว้าง เกิดเป็นหญ้าแพรกมากมายหลายร้อยต้น ที่พร้อมจะยืนหยัด
อนุรักษ์และอุ้มชูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนของตนสืบต่อไป
เป็ น ทั้ ง การแก้ ปั ญ หาในชุ ม ชนด้ ว ยพลั ง ของคนในชุ ม ชน ทั้ ง ยั ง เป็ น
แรงบันดาลใจส่งไปถึงผูค้ นในพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ ผ่านการลงมือทำ� ว่าถึงทีส่ ดุ แล้ว หญ้าแพรก
อย่างเราไม่สามารถดำ�รงอยู่ได้ หากไม่มีธรรมชาติ
แต่มเี พียงหญ้าแพรกอย่างเรานีแ่ หละ ทีจ่ ะอุม้ ชูให้ธรรมชาติสามารถดำ�รง
อยู่ได้
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สรุปขั้นตอนการทำ�งาน

ป่าถูกบุกรุกและถูกทำ�ลาย

กลุ่มเยาวชน ‘หญ้าแพรกสาละวิน’
รวมตัวกันฟื้นฟูป่า

ชวนผูร้ แู้ ละแกนนำ�ชุมชนสำ�รวจป่าต้นนํา้
และพันธุ์กล้วยไม้ในป่าสาละวิน
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รวบรวมข้อมูลและภาพถ่ายจากการ
สำ�รวจมาจัดเวทีนำ�เสนอข้อมูลต่อ
คนในชุมชน

บวชป่าและเพาะพันธุ์กล้วยไม้คืนสู่ป่า

ร่างกติกาการดูแลป่าต้นนํ้าร่วมกัน
ระหว่างคนในชุมชน

เกิดค่ายเชื่อมโยงปัจจัย 4 เข้ากับพื้นที่
ป่าต้นนํ้า ‘อาหาร ยา ผ้า บ้าน’
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สิ่งที่ได้เรียนรู้
สุรดา หนุนพฤกษา (เบิ้ม)

กำ�ลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สถาบันการศึกษาทางไกล

“เด็กๆ โตมาจะไม่รู้จักกับป่า อาหารจะไปหาที่ไหน เราจึงต้อง
อนุรักษ์ป่าไว้ การได้มาทำ�โครงการทำ�ให้ผมเปลี่ยนไปมาก ได้
ประสบการณ์เยอะขึน้ รูจ้ กั การทำ�งานมากขึน้ กล้าพูดกล้าแสดงออก
มากขึ้น”

อำ�ภา ธวัชวิฑูรย์ (นุ้ย)

กำ�ลังศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาสาธารณสุข
มูลฐาน

“ก่อนเข้ามาทำ�โครงการเป็นคนไม่กล้าแสดงออก ไม่กล้านำ�เสนอ
ไม่กล้ามานั่งเป็นกลุ่มพูดคุย ไม่รู้จักการวางแผน แต่พอเข้ามาทำ�
โครงการจึงได้รจู้ กั คำ�ว่าวางแผนและได้ท�ำ งานใหญ่อย่างการจัดค่าย”

อัมภิกา บุญทวีสุขใจ (เจ๊ะ)

กำ�ลังศึกษาระดับปริญญาตรี
สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน (มหาวิทยาลัยชีวิต) สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา
ชุมชน

“รู้สึกว่าได้ทำ�อะไรเพื่อสังคมมากขึ้น จากการทำ�กิจกรรม เช่น การ
บวชป่าทำ�ให้เราได้รจู้ กั การวางแผน การสำ�รวจป่าทำ�ให้เริม่ คิดถึง
คนอื่นมากกว่าตัวเอง สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้จากการ
วางแผน ได้ทำ�งานร่วมกับคนอื่น ได้เจออุปสรรค ความล้มเหลว
ความทุกข์ และได้รู้จักความสุขที่แท้จริง รู้สึกดีที่ได้ทำ� ไม่ใช่เพียง
ประโยชน์ส่วนตัวแต่ทำ�เพื่อคนอื่นด้วย”
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ที่ปรึกษากลุ่มเยาวชน

เกศสุดา โตนิติ (เกด)

ผู้จัดการสถาบันปัญญาปิติ

ร่ ว มหนุ น เสริ ม กระบวนการในการ
ทำ�งานในชุมชน บทบาทสำ�คัญคือ
เป็นพีเ่ ลีย้ งและทีป่ รึกษาในพืน้ ที่ โดย
เน้ น กระบวนการในการมี ส่ ว นร่ ว ม
หนุนเสริมการทำ�งานให้สอดคล้องกับ
วิถีชุมชนและความสนใจของทั้งกลุ่ม
เยาวชนและชุมชน พร้อมช่วยให้เกิด
การวิเคราะห์ การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้
เช่น เรื่องทรัพยากรสิ่งแวดล้อม เรื่อง
การหาอยู่หากิน เรื่องสภาพปัญหาใน
ชุมชน เรือ่ งเยาวชนในชุมชน เพือ่ สร้าง
การมีส่วนร่วมของการทำ�งานร่วมกัน
ทั้งภายในและภายนอก

โครงการกล้วยไม้คืนสู่ป่าเพื่ออนุรักษ์ต้นนํ้า
โดย : กลุ่มหญ้าแพรกสาละวิน จ.แม่ฮ่องสอน
หัวหน้าโครงการ
นายสุรดา หนุนพฤกษา
คณะทำ�งานโครงการ
1. นางสาวอำ�ภา ธวัชวิฑูรย์
2. นางสาวอัมภิกา บุญทวีสุขใจ
3. นางสาววศิกา หยกสิริผลลาภ		
4. นางสาวพรพนา แย้มสถิต				
5. นางสาวพรรณี จารุวีรวรรณ 			
6. นายพะจ่อแจ
แย้มสถิต			
7. นางสาวภาสินี นาวาสมบูรณ์
ที่ปรึกษาโครงการ
1. นางเกศสุดา โตนิติ		
สถาบันปัญญาปีติ
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02

‘พรุคันธุล’ี ในวันที่นกบินหลา
ปลาฉ่ำ�ฝน และคนเข้มแข็ง
โดย : กลุ่มเยาวชนรักษ์ท่าชนะ โรงเรียนท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

ป่าคือบ้านของสัตว์บก ขณะทีล่ �ำ ห้วยเป็นบ้านของสัตว์นาํ้ แต่ระบบนิเวศ
ที่เรียกว่า ‘ป่าพรุ’ เป็นทั้งบ้านของสัตว์บก สัตว์นํ้า แถมสัตว์ครึ่งบกครึ่งนํ้า       
ก็สามารถมาอยู่อาศัยร่วมด้วยได้อย่างไม่น่าเคอะเขิน
พรุ เป็นคำ�เรียกชือ่ บริเวณทีเ่ ป็นลุม่ นาํ้ ขังหรือป่าบึง (Swamp Forest)
ของคนใต้ เป็นระบบนิเวศประเภทพื้นที่ชุ่มนํ้า (Wetland) ที่พบในพื้นที่ป่าฝน
เขตร้อน มีลกั ษณะเด่นคือ ผืนดินจะมีอนิ ทรียส์ ารทีเ่ กิดจากการทับถมของซากพืช
ซากสัตว์นานหลายชัว่ อายุคน ขณะทีพ
่ ชื พันธุจ์ ะมีระบบรากทีแ่ ผ่กว้างเพือ่ เสริม
การทรงตัวของลำ�ต้น เรียกว่า ‘รากค้�ำ ยัน’ หรือ ‘รากช่วยหายใจ’ ซึง่ จะโผล่พน้
ระดับผิวดินและผิวนํ้า
ในประเทศไทยมีป่าพรุอยู่ ไม่มากนัก ซึ่งด้วยความที่เป็นป่าที่มีคุณค่า
ทางระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพสูง ก็ทำ�ให้ป่าพรุหลายแห่ง   
ถูกรุกราน จนปัจจุบันประเทศไทยเหลือป่าพรุอยู่ไม่กี่แห่ง
หนึ่งในนั้น คือ ‘พรุคันธุลี’ ป่าพรุผืนสุดท้ายของ จ.สุราษฎร์ธานี ที่มี
ชะตากรรมไม่ต่างจากป่าพรุอื่นๆ นั่นคือถูกรุกราน เพื่อใช้เป็นพื้นที่ปลูก       
ปาล์มนํ้ามัน เหตุเพราะว่าป่าพรุนี้มีนํ้าเหมาะสำ�หรับการปลูกปาล์ม จนทำ�ให้มี
สภาพเสื่อมโทรมเกือบจะเหลือเพียงชื่อ
แต่ก่อนจะถึงวันนั้น มีเยาวชนกลุ่มหนึ่งเล็งเห็นถึงคุณค่า และร่วมด้วย
ช่วยกันฟื้นฟู จนป่าพรุเริ่มกลับสู่ความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่ง
ยินดีต้อนรับสู่บ้านของเหล่าสรรพสัตว์และพันธุ์ ไม้ ใน อ.ท่าชนะ ที่วันนี้
ไม่มี ใครแพ้ ใครชนะ แต่ทุกชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข
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พรุคันธุลี
ในวันที่เกือบจะเหลือเพียงชื่อ
พรุคันธุลี เป็นป่าพรุขนาดเล็ก พื้นที่ 875 ไร่ อยู่ระหว่างรอยต่อของพื้นที่
นํ้าจืดกับพื้นที่นํ้ากร่อยใน ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งแม้จะเป็นป่าพรุ
ขนาดเล็ก แต่ก็ถือเป็นระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงแห่งหนึ่ง
เพราะจากการสำ�รวจในอดีตพบว่า มีพืชพันธุ์ถึง 36 ชนิด ปลา 29 ชนิด สัตว์ป่า
98 ชนิด และยังพบหอยทาก 2 ชนิดที่ไม่เคยพบในประเทศไทยมาก่อน
นอกจากนี้ ด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เป็นแอ่งกระทะ ทำ�ให้พรุคันธุลี
ยังมีคุณประโยชน์เป็นแหล่งรับนํ้าในฤดูนํ้าหลาก ช่วยปกป้องชุมชนรอบข้างจาก
อุทกภัยตลอดมานับแต่อดีต นอกจากนีช้ มุ ชนยังใช้ประโยชน์จากนา้ํ ทีป่ า่ พรุดดู ซับไว้
ในการทำ�สวนผลไม้อีกด้วย
แต่ก็เช่นเดียวกับป่าที่อุดมสมบูรณ์ทั่วไป พรุคันธุลีถูกคนรุกรานเข้าไปใช้
ประโยชน์หนักเบามากน้อยตามวาระ แต่สม่ำ�เสมอ นับตั้งแต่มีการสัมปทานทำ�
ไม้หมอนและไม้ฟืนรถไฟ ในช่วงปี พ.ศ. 2470 - 2495 ผู้คนก็เริ่มอพยพย้ายถิ่น
เข้ามาจับจองพื้นที่ในป่าพรุเพื่อทำ�การเกษตร โดยเฉพาะสวนยางพาราและปาล์ม
แหล่งนา้ํ ในป่าพรุจงึ ถูกดึงขึน้ มาใช้ท�ำ การเกษตร รวมถึงใช้อปุ โภคบริโภคในครัวเรือน
จนทำ�ให้พรุคนั ธุลเี กิดภาวะขาดแคลนนาํ้ และเสือ่ มโทรมลง หนำ�ซ้�ำ ในปี พ.ศ. 2525
และ 2527 ได้เกิดไฟไหม้ครัง้ ใหญ่ขนึ้ ส่งผลให้ปา่ พรุเสียหายไปอีกกว่า 50 เปอร์เซ็นต์
สรุปแล้ว จากพื้นที่ทั้งหมด 875 ไร่ พรุคันธุลีได้รับความเสียหายจากการ
ถูกบุกรุกเข้าไปใช้เป็นพื้นที่ทำ�กิน 100 กว่าไร่ บวกกับปัญหาการถูกดึงนํ้าและถูก
ไฟไหม้อกี ประมาณ 300 กว่าไร่ ทำ�ให้ปจั จุบนั พรุคนั ธุลเี หลือพืน้ ทีป่ า่ อยูเ่ พียง 387 ไร่

เมื่อก่อนมีสัตว์อยู่กว่า 90 ชนิด แต่ตอนนี้
สูญพันธุไ์ ปเยอะเพราะป่าถูกบุกรุก คิดว่าถ้าคน
บุกรุกมากกว่านีห้ รือเกิดไฟไหม้ สัตว์เหล่านี้
จะไปอยูท่ ไ่ี หน คิดถึงว่าถ้ามีคนมาบุกรุกบ้านเรา
มาเผาบ้านเรา แล้วเราจะอยู่ยังไง
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จิตสำ�นึกที่ส่งต่อ
จากรุ่นสู่รุ่น
ชุมนุมเยาวชนรักษ์ทา่ ชนะเป็นชุมนุมหนึง่ ของโรงเรียนท่าชนะ อันเกิดจาก
การรวมตัวของนักเรียนในโรงเรียน ที่มีความสนใจและตระหนักถึงความสำ�คัญ
ของสิง่ แวดล้อมในชุมชน จนถึงปัจจุบนั เป็นรุน่ ที่ 10 แล้ว มีสมาชิกตัง้ แต่ ม.1 - ม.6
รวมแล้ว 80 คน
ตลอดเวลาที่ผ่านมา ชุมนุมเยาวชนรักษ์ท่าชนะมีการจัดกิจกรรมด้าน
สิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนือ่ ง เช่น กิจกรรมปลูกป่า กิจกรรมพัฒนาตามโอกาส กิจกรรม
เรียนรูต้ ามศูนย์เรียนรูต้ า่ งๆ มีครูภมู ปิ ญ
ั ญาทีค่ อยถ่ายทอดความรูด้ า้ นสิง่ แวดล้อมให้
รวมไปถึงมีกลุม่ ยุวชนสร้างสรรค์ และศูนย์ประสานงานวิจยั เพือ่ ท้องถิน่ จ.สุราษฎร์ธานี
ซึ่งมีบทบาทในการหนุนเสริมการเรียนรู้ผ่านการสร้างนักวิจัยชุมชน เป็นภาคีใน
ชุมชนคอยเชือ่ มประสานและสร้างการแลกเปลีย่ นองค์ความรูก้ บั พืน้ ทีอ่ นื่ ๆ จนเกิด
เป็นเครือข่ายย่อมๆ ขึ้นมา และสิ่งที่ทุกคนต่างตระหนักถึงร่วมกันก็คือ พรุคันธุลี
ที่นับวันจะยิ่งเสื่อมโทรมลง
“ตอนแรกทีเ่ ข้าไปในพรุกบั เพือ่ นๆ หนูได้ยนิ แต่เสียงโหวกเหวกโวยวายค่ะ
แต่พอหนูหยุดและนัง่ ใต้ตน้ ไม้สกั พัก เหมือนได้รบั รูถ้ งึ สิง่ ทีส่ ถิตอยูใ่ นต้นไม้ มันขนลุก
แต่ขณะเดียวกันมันก็ทำ�ให้จิตใจเราสงบ และเมื่อเดินไปรอบๆ ก็เห็นสิ่งมีชีวิต
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มากมายอยูใ่ นนัน้ ทราบว่าเมือ่ ก่อนมีสตั ว์อยูก่ ว่า 90 ชนิด แต่ตอนนีส้ ญ
ู พันธุไ์ ปเยอะ
เพราะป่าถูกบุกรุก คิดว่าถ้าคนบุกรุกมากกว่านีห้ รือเกิดไฟไหม้ สัตว์เหล่านีจ้ ะไปอยู่
ทีไ่ หน คิดถึงว่าถ้ามีคนมาบุกรุกบ้านเรา มาเผาบ้านเรา แล้วเราจะอยูย่ งั ไง” วรรณนิภา
หนูขวัญ หรือ ‘เหมียว’ ประธานชุมนุมฯ คนปัจจุบนั เล่าให้ฟงั ด้วยรอยยิม้ ถึงประสบการณ์ครั้งแรกที่เธอได้เข้าไปในพรุคันธุลี
เพราะขึน้ ชือ่ ว่า ‘บ้าน’ ย่อมไม่ได้หมายถึงทีอ่ าศัยของร่างกายเพียงอย่างเดียว
แต่ย่อมเป็นที่อาศัยของจิตใจ เป็นพื้นที่ที่จะมอบความอบอุ่น สุขสงบ ให้จิตใจ
ได้พกั ผ่อนจากเรือ่ งวุน่ วายยุง่ เหยิงภายนอก และสำ�หรับพรุคนั ธุลแี ล้ว นีไ่ ม่ใช่เพียง
บ้านของพืชพันธุ์และสัตว์ แต่ยังเป็นบ้านของคนทุกคนในชุมชน
เมื่อตระหนักได้ดังนั้น ความปรารถนาที่จะฟื้นฟูบ้านของทุกชีวิตหลังนี้
จึงเริ่มต้นขึ้น

นี่คือป่าพรุของคนที่น่ี ถ้าคนที่น่ีไม่ดูแลไว้
แล้วใครจะมาดูแล
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แรงบันดาลใจ
สำ�คัญพอๆ กับความรู้
“นีค่ อื ป่าพรุของคนทีน่ ี่ ถ้าคนทีน่ ไี่ ม่ดแู ลไว้แล้วใครจะมาดูแลให้คนรุน่ หลัง
ได้มาศึกษาเรียนรู้ ธรรมชาติของบ้านเรา ถ้าเราไม่ดูแลรักษาไว้ แล้วใครจะมาดูแล
ให้เรา” เหมียวกล่าวถึงแรงบันดาลใจของชุมนุมด้วยแววตาจริงจัง ทำ�ให้เห็นพลัง
คนรุ่นใหม่ที่อยากลุกขึ้นมาทำ�ประโยชน์ต่อชุมชนของเขาเอง
จากปณิธานข้างต้น นำ�มาสู่การปรึกษาหารือกันในชุมนุม โดยแกนนำ�ซึ่ง
เป็นรุน่ พีข่ องเหมียวเป็นตัวตัง้ ตัวตีส�ำ คัญ ก่อนจะได้ขอ้ สรุปว่า ชุมนุมเยาวชนรักษ์ทา่ ชนะ
ขอร่วมเป็นส่วนหนึง่ ในการดูแลรักษาพรุคนั ธุลี ด้วยการยกระดับป่าพรุชมุ ชนขึน้ เป็น
แหล่งเรียนรู้สำ�หรับเยาวชนและคนทั่วไป ซึ่งเป็นรูปแบบการดูแลรักษาป่าพรุให้
คงสภาพความสมบูรณ์ไว้ในทางอ้อม พร้อมจัดกิจกรรมรณรงค์และสร้างจิตสำ�นึก
ให้แก่เยาวชนในวงกว้าง เพือ่ สร้างแนวร่วมในการอนุรกั ษ์สบื ต่อไป เมือ่ นัน้ ‘โครงการ
พาน้องเรียนรู้ดูแลป่าพรุ’ จึงเกิดขึ้น
“ครั้งแรกที่ไปนำ�เสนอโครงการ เด็กๆ ไม่มีความรู้อะไรเลยเพราะรุ่นพี่เป็น
คนเขียนโครงการ เมือ่ กรรมการถามเด็กๆ จึงตอบอะไรไม่ได้เลย เด็กๆ จึงต้องกลับมา
ทำ�การบ้านมากขึน้ ศึกษาและเรียนรูห้ นักขึน้ และเมือ่ เข้าร่วมกับโครงการก็ยง่ิ ทำ�ให้
เด็กๆ มีใจมากขึน้ ช่วยเสริมศักยภาพด้านต่างๆ และได้แลกเปลีย่ นกับเพือ่ นๆ ทีมอืน่
ก็ยิ่งเกิดแรงบันดาลใจ” รัตนา ชูแสง หรือ ‘อี๊ด’ เจ้าหน้าที่กลุ่มยุวชนสร้างสรรค์และ
พี่เลี้ยงของโครงการกล่าวด้วยรอยยิ้ม

เรียนรู้
เพื่อเข้าใจใน ‘วงแคบ’
โครงการพาน้องเรียนรู้ดูแลป่าพรุ มีเป้าหมายโครงการอยู่ที่การยกระดับ
พรุคันธุลีขึ้นเป็นแหล่งเรียนรู้ พร้อมจัดกิจกรรมรณรงค์และสร้างจิตสำ�นึกให้แก่
เยาวชนที่อาศัยรอบบริเวณป่าพรุ ซึ่งการจะสร้างแหล่งเรียนรู้ขึ้นได้นั้น จำ�เป็นที่
เจ้าของพืน้ ทีต่ อ้ งรูเ้ รือ่ งของแหล่งเรียนรูน้ นั้ อย่างแตกฉาน รวมไปถึงมีสอื่ การเรียนรู้
เสียก่อน จึงจะสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่นได้
ด้วยเหตุนี้ เด็กๆ จึงได้จัดกิจกรรม สำ�รวจศึกษาเก็บข้อมูลเกี่ยวกับป่าพรุ
เพือ่ เก็บข้อมูลสำ�หรับจัดทำ�สือ่ ประจำ�แหล่งเรียนรู้ ทัง้ ป้ายชือ่ พันธุไ์ ม้ อาณาเขตพืน้ ที่
ทางกายภาพ รวมไปถึงให้แกนนำ�เองได้ศกึ ษาฐานทรัพยากรของพรุคนั ธุลอี ย่างละเอียด
ก่อนที่จะนำ�ความรู้นั้นไปถ่ายทอดให้เยาวชนทั้งในและนอกชุมชนต่อไป
การสำ�รวจป่าพรุในครัง้ นี้ มีแกนนำ�และสมาชิกชุมนุมเข้าร่วมทัง้ หมด 10 คน
มีครูภมู ปิ ญ
ั ญาในชุมชน คือ นายเจือ ศิวายพราหมณ์ หรือ ‘ลุงเจือ’ และ นายจันทร์โชติ
ภูศลิ ป์ หรือ ‘ลุงโชติ’ มาเป็นผูใ้ ห้ความรู้ โดยมีพอี่ ดี๊ มาช่วยดูแลเรือ่ งการเดินทางและ
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ให้ค�ำ ปรึกษาในฐานะพีเ่ ลีย้ ง และได้รบั ความอนุเคราะห์จากโครงการปลูกใจ รักษ์โลก
ที่ประสานส่ง สุภาภรณ์ ปันวารี หรือ ‘พี่บี’ จากศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนเพื่อ
คนกับป่า (รีคอฟ) มาเป็นวิทยากรพาน้องๆ สำ�รวจป่าพรุ
การสำ � รวจป่ า พรุ มี ก ารวางแผนการสำ � รวจด้ ว ยการวางแปลงขนาด
10X10 เมตร จำ�นวน 5 แปลง เพือ่ เก็บข้อมูลความสูงและขนาดเส้นรอบวงของต้นไม้
ดูชน้ั เรือนยอด พืชคุลมดิน สัตว์และพันธุพ์ ชื ทีพ่ บในบริเวณแปลงสำ�รวจ ก่อนจะนำ�ข้อมูล
ที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อประเมินสภาพป่าและคำ�นวณหาปริมาณการดูดซับคาร์บอน
“รุน่ นีเ้ กิดความรูใ้ หม่ๆ ทีไ่ ม่เคยทำ�มาก่อนค่ะ อย่างการวัดปริมาณการกักเก็บ
คาร์บอนของต้นไม้ การทำ�แปลงสำ�รวจความอุดมสมบูรณ์ของป่า สำ�รวจพันธุ์ไม้
ระดับชั้นดิน ระดับเรือนยอด สมุนไพร สัตว์ป่า นก ซึ่งเป็นข้อมูลที่สามารถนำ�มาทำ�
เส้นทางการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี” พี่อี๊ดกล่าวด้วยความภูมิใจ
แม้จะมีอุปสรรคบ้างตามประสานักสำ�รวจมือใหม่แกะกล่อง เช่น น้องๆ
หลายคนสนุกสนานจนสัตว์ตนื่ หนีกระเจิงไป ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ สภาพอากาศ
และภูมิประเทศไม่อำ�นวย ฝนตกทางเดินลื่นและเต็มไปด้วยเถาวัลย์ระเกะระกะ
และน้องๆ หลายคนก็แต่งกายไม่พร้อมสำ�หรับการสำ�รวจป่า แต่อย่างน้อยที่สุด
การสำ�รวจในครั้งนี้ก็ได้ทำ�ให้น้องๆ ได้ข้อมูลเรื่องระบบนิเวศ จำ�นวนชนิดพันธุ์พืช
ในป่า และภัยคุกคาม ซึง่ เด็กเห็นการเปลีย่ นแปลงของป่าพรุจากอดีตจนถึงปัจจุบนั
ซึ่งเป็นความรู้ที่สามารถนำ�ไปใช้งานได้อย่างไม่ขี้เหร่
ผลการสำ�รวจเด็กๆ พบว่าป่าพรุ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือส่วนที่เป็นพื้นที่
ถูกบุกรุก ส่วนทีก่ �ำ ลังฟืน้ ตัวจากการถูกไฟไหม้ และพืน้ ทีป่ า่ อุดมสมบูรณ์ สภาพทัว่ ไป
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พบว่า การปกคลุมผิวดิน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 100 เปอร์เซ็นต์ การปกคลุมเรือนยอด
อยู่ในเกณฑ์ดี มีค่าเฉลี่ย 77 เปอร์เซ็นต์ และป่าบริเวณนี้มีจำ�นวนชั้นเรือนยอด
ส่วนใหญ่ 3 ชัน้ ในด้านความหลากหลายทางชีวภาพพบว่า มีจ�ำ นวนชนิดพันธุไ์ ม้ใหญ่
ทีพ่ บ 7 ชนิด คือ ส้านนา้ํ มะไฟป่า ฝาดขีใ้ ต้ สุหรา ไม้แดง และชาเรียน มีความหนาแน่น
ของไม้ใหญ่ตอ่ ไร่คอื 204 ต้น พบชนิดพันธุพ์ ชื อืน่ ๆ อีก 10 ชนิด เช่น หลุมพี หวาย เห็ด
เป็นต้น และชนิดพันธุ์สัตว์ที่พบ 8 ชนิด เช่น มด กิ้งก่า ผีเสื้อ กบ หอย จิ้งเหลน
แมงมุม เป็นต้น
เมื่อคำ�นวณปริมาณการกักเก็บคาร์บอนของป่าพรุคันธุลี พบว่ามีปริมาณ
คาร์บอนต่อไร่ 39.26 ตัน ปริมาณคาร์บอนต่อพื้นที่ 15,350.66 ตัน ป่าพรุคันธุลี
สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถงึ 56,183.42 ตัน และปล่อยก๊าซออกซิเจน
ออกมา 40,832.76 ตัน ข้อมูลนี้ทำ�ให้เด็กๆ ถึงกับอึ้งเพราะคาดไม่ถึงเลยทีเดียว
เมื่อเด็กๆ ได้สำ�รวจ แล้วมาวิเคราะห์ข้อมูลทำ�ให้พวกเขา ‘รู้จัก’ ป่าพรุ
บ้านเขามากยิ่งขึ้น ผืนป่าที่มีคุณค่าต่อเขา พี่น้องอำ�เภอท่าชนะ และคุณค่าต่อ
ชาวสุราษฎร์ธานีทุกคน และข้อมูลนี้ยังสามารถเป็นฐานข้อมูลให้ชุมชนในการ
ปกป้องผืนป่า ปกป้องทรัพยากรในพื้นที่ตนเองได้อีกด้วย
“กิจกรรมนี้เราเดินเก็บข้อมูลในเส้นทางศึกษาธรรมชาติเป็นระยะทาง
500 เมตร ทำ�ให้ได้รับรู้ข้อมูลในเรื่องของชื่อ ชนิด และประโยชน์ของพันธุ์ไม้ต่างๆ
ได้รสู้ ภาพพืน้ ทีป่ า่ พรุจริงๆ เป็นเช่นไร แตกต่างจากอดีตอย่างไร” พิไลวรรณ ภักดีเรือง
หรือ ‘ฟาง’ เล่าถึงกิจกรรมการสำ�รวจป่าครั้งแรกในชีวิต

ถ่ายทอดออกไปใน
‘วงกว้าง’
หลังจากลงพืน้ ทีเ่ ก็บข้อมูลเพิม่ เติมจนได้ขอ้ มูลตามทีต่ อ้ งการ แกนนำ�และ
สมาชิกชุมนุมก็ได้นำ�ข้อมูลมาเรียบเรียงและผลิตเป็นสื่อความรู้ต่างๆ เช่น ป้ายชื่อ
พันธุ์ไม้ ป้ายไวนิล สื่อแผ่นพับเรื่องพันธุ์ไม้ สมุนไพร และแผนที่ โดยมีการแบ่ง
บทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนเป็นฝ่ายต่างๆ ได้แก่ ฝ่ายอุปกรณ์ ฝ่ายข้อมูล และฝ่าย
ปฏิบตั ลิ งมือทำ�ป้าย ซึง่ แม้จะขาดกำ�ลังคนไปบ้าง เนือ่ งจากหลายคนติดภารกิจเรียน
พิเศษ แต่สมาชิกที่เหลือก็ร่วมแรงร่วมใจกันจนงานสำ�เร็จ โดยมี ‘ครูเก่ง’ ครูศิลปะ
ของโรงเรียนท่าชนะมาช่วยดูแล รวมถึงลุงโชติและลุงเจือ ก็ได้มาช่วยให้ข้อมูล
เพิ่มเติมอีกด้วย
จนเมื่อสื่อความรู้ต่างๆ แล้วเสร็จ แกนนำ�และสมาชิกชุมนุมมีความรู้ที่
สามารถจะถ่ายทอดได้ ก็ถึงเวลาขยายผลความรู้นั้นออกไปในวงกว้าง
นอกจากนี้ ชุ ม นุ ม ได้ รั บ โอกาสจากทางสถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งแห่ ง
ประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี (สวท.) ให้ไปบอกเล่าเรื่องราวของป่าพรุและ
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กิจกรรมครั้งนี้ต้องทำ�เองทั้งหมด...ทำ�ให้รู้สึก
ว่าตัวเองเป็นผูใ้ หญ่ขน้ึ เพราะต้องรับผิดชอบ
หลายๆ อย่างมากขึ้น
กิจกรรมทีส่ มาชิกได้รว่ มกันทำ� เป็นการประชาสัมพันธ์ แนะนำ�ป่าพรุคนั ธุลใี นฐานะใหม่
นัน่ คือ แหล่งเรียนรู้ ‘ห้องเรียนธรรมชาติ พรุคนั ธุล’ี ได้เป็นอย่างดี แม้นอ้ งๆ หลายคน
จะตื่นไมโครโฟน จนเล่าผิดเล่าถูกบ้างก็ตาม
“การไปออกรายการวิทยุครัง้ นีไ้ ด้ฝกึ ความกล้าแสดงออกมากๆ ค่ะ เพราะ
ตืน่ เต้นมากจนพูดไม่ออก ต้องใช้การแก้ปญ
ั หาเฉพาะหน้าค่อนข้างมาก” ฟางเล่าถึง
ประสบการณ์หน้าไมค์ด้วยรอยยิ้ม
หลังจากประชาสัมพันธ์ ก็ถงึ เวลาของการขยายผลผ่านกิจกรรม ‘ค่ายพาน้อง
เรียนรู้ดูแลป่าพรุ’ ที่มุ่งหวังให้เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เยาวชนในพื้นที่โดยรอบ
ป่าพรุคนั ธุลเี ข้ามาสัมผัสเรียนรูแ้ ละเกิดจิตสำ�นึกในการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมในชุมชน
เพราะเขาเชื่อว่าเด็กและเยาวชนในพื้นที่รอบป่าพรุควรจะได้รู้จักป่าพรุบ้านตัวเอง
รู้คุณค่าของมัน และมีส่วนร่วมในการดูแลได้ โดยกิจกรรมที่กินระยะเวลาสองวันนี้
มีนอ้ งๆ จาก 8 โรงเรียนเครือข่าย จำ�นวน 25 คน มาร่วมเรียนรูศ้ กึ ษาพันธุไ์ ม้ พันธุส์ ตั ว์
และสมุนไพรในพรุคันธุลี
กิจกรรมการเรียนรู้ประกอบไปด้วยเกมธรรมชาติเกี่ยวกับป่าพรุ โดยนำ�
ข้อมูลที่ได้จากการสำ�รวจข้อมูลป่าพรุและศึกษาเพิ่มเติมจากผู้รู้มาทำ�เป็นเกม
การเรียนรู้ เชิญลุงจือ ลุงโชติ ป้าตา มาเล่าเรือ่ งราวของป่าพรุในอดีต ความสมบูรณ์
ความสำ�คัญกับชุมชน ก่อนพากันลงไปสำ�รวจ ไปรู้จักป่าพรุด้วยกัน วาดภาพสิ่งที่
พบในป่าพรุ นำ�เสนอเล่าสู่กันฟัง ก่อนจะจบลงที่การชวนน้องๆ จาก 8 โรงเรียน
คุยกันว่า แต่ละโรงเรียนจะมีส่วนร่วมดูแลป่าพรุได้อย่างไรบ้าง
ผลตอบรับจากค่ายเป็นไปด้วยดี น้องๆ จากโรงเรียนเครือข่ายได้รบั ความรู้
และความสนุกสนาน ได้รบั รูค้ วามสำ�คัญของฐานทรัพยากรภายในพืน้ ที่ แล้วกลับไป
ขยายความต่อในพืน้ ทีข่ องตน แต่ใครจะรูว้ า่ เบือ้ งหลังความสำ�เร็จของค่ายในครัง้ นี้
ต้องแลกมาด้วยหยาดเหงือ่ และแรงใจของแกนนำ�และสมาชิกอย่างทีไ่ ม่เคยเป็นมา
ก่อน แต่สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำ�งานนั้นคุ้มค่ากับหยาดเหงื่อที่เสียไป เพราะ
นอกจากเยาวชนจะได้เรียนรู้ป่าพรุแล้ว แกนนำ�ยังได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกฝน
การทำ�งานตลอดทั้งกระบวน นับตั้งแต่การเตรียมงาน ดำ�เนินงาน จนถึงสิ้นสุดงาน
ทั้งการติดต่อประสานงาน สวัสดิการ เป็นพี่เลี้ยงให้เยาวชนจากโรงเรียนเครือข่าย
40

ปลูกใจรักษ์โลก

นำ�สันทนาการ รวมถึงเป็นวิทยากรให้ความรู้ในช่วงของการเดินสำ�รวจเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติอีกด้วย
“กิจกรรมครัง้ นีต้ อ้ งทำ�เองทัง้ หมดเลยค่ะ ซึง่ ต่างกับกิจกรรมทีผ่ า่ นๆ มา แต่ก็
ทำ�ให้รสู้ กึ ว่าตัวเองเป็นผูใ้ หญ่ขนึ้ เพราะต้องรับผิดชอบหลายๆ อย่างมากขึน้ ” เหมียว
กล่าวอย่างภูมิใจ
ส่วนหนึง่ ของความเหนือ่ ยยากในครัง้ นี้ เกิดจากความไม่พร้อมของทีมงาน
ชุมนุมเอง ทีห่ ลายคนติดภารกิจ ไม่สามารถมาช่วยงานได้ แผนงานทีว่ างไว้กอ่ นหน้า
จึ ง คลาดเคลื่ อ น ภาระงานถู ก เกลี่ ย เฉลี่ ย ไปให้ ค นที่ เ หลื อ อยู่ จนหลายคนท้ อ
ขาดกำ�ลังใจ แต่สุดท้าย ทุกคนก็อดทนและสามารถผ่านอุปสรรคเหล่านั้นมาได้

เดินหน้าอย่างกล้าหาญ
ประสานเครือข่ายชุมชน
มากกว่านั้น การขับเคลื่อนโครงการ ยังได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง
อย่ า งเป็ น รู ป ธรรมขึ้ น ในชุ ม ชน ทั้ ง การสร้ า งแนวร่ ว มที่ เ ป็ น ชาวบ้ า น และการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นของพรุคันธุลี การจัดทำ�โครงการพาน้องเรียนรู้ดูแล
ป่าพรุได้ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่น่าภาคภูมิใจ ทั้งการที่แกนนำ�และสมาชิกชุมนุมได้มี
โอกาสเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเอง ผ่านการลงมือทำ�อย่างจริงจัง ไม่ว่า
จะเป็นการประสานงาน วางแผนกิจกรรม การนำ�กระบวนการเรียนรู้ การทำ�งาน
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หากเราไม่ ป ลุ ก กระแสให้ เ ยาวชนรั ก
ธรรมชาติ มันก็ไม่มปี ระโยชน์ การทีเ่ ด็กๆ ไป
สะท้อนปัญหากับผู้ใหญ่ทำ�ให้ผู้ใหญ่หันมา
คิดว่า เยาวชนยังเห็นความสำ�คัญของป่าพรุ. .
ปั จ จุ บั น คนที่ รุ ก ล้ำ � เริ่ ม ไม่ ค่ อ ยกล้ า เพราะ
ชุมชนเริ่มตื่นตัว
ร่วมกันเป็นทีม ฝึกการแบ่งเวลาระหว่างการเรียนกับการทำ�กิจกรรม รวมทัง้ ความรู้
ต่างๆ ที่ได้รับเกี่ยวกับป่าพรุ ล้วนเป็นประสบการณ์ที่มีค่าที่จะเติบโตไปพร้อมกับ
น้องๆ ทุกคน
เช่นเดียวกัน การขยายผลเนื้อหาของโครงการผ่านการทำ�กิจกรรมต่างๆ
ก็ ยัง ผลให้ มี เ ยาวชนจากโรงเรียนเครือ ข่ายโดยรอบพื้นที่สนใจเข้า มาร่ว มเป็น
นักอนุรักษ์ตัวน้อยกับพวกเขาในพื้นที่ 4 ตำ�บล 8 โรงเรียน ได้แก่
		
ตำ�บลประสงค์ โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา และโรงเรียนวัดกาฬสินธุ์
		
ตำ�บลคันธุลี โรงเรียนบ้านคันธุลี โรงเรียนวัดสังข์ประดิษฐ์
		
ตำ�บลท่าชนะ โรงเรียนบ้านหนองปรือ โรงเรียนท่าชนะ
		
ตำ�บลคลองพา โรงเรียนบ้านมะม่วงงาม โรงเรียนบ้านกลาง
“ตอนแรกชุมชนมองว่า กลุ่มยุวชนสร้างสรรค์มาชวนเด็กๆ เข้าป่า ทำ�ให้
เด็กไม่ค่อยไปเรียนหนังสือ มาปลุกระดมเด็กๆ ให้ต่อต้านกลุ่มชาวบ้านที่มีอิทธิพล
ในพื้นที่ ทำ�ให้เกิดความไม่พอใจและมีปัญหากับผู้ปกครอง” พี่อี๊ดเล่าถึงประเด็น
ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการดำ�เนินโครงการ
แต่สุดท้ายปัญหาก็คลี่คลาย เพราะว่าตลอดการดำ�เนินโครงการ หนึ่งใน
ภาคีซึ่งก็คือ ครูและโรงเรียนท่าชนะ เป็นผู้รับรองการดำ�เนินโครงการของชุมนุมมา
โดยตลอด และมีการแปรผลการทำ�กิจกรรมไปสูก่ ารประเมินผลการศึกษาในรูปของ
คะแนนอีกด้วย ซึ่งเมื่อครูภูมิปัญญาและชาวบ้านบางส่วนที่เข้าใจได้อธิบายให้
ผู้ใหญ่และชาวบ้านคนอื่นๆ ทราบ นอกจากกระแสต่อต้านจะลดลงแล้ว ชุมนุม
ยังได้แนวร่วมเพิ่มขึ้นอีก
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และด้วยข้อมูลทีเ่ ยาวชนสำ�รวจป่าพรุคนั ธุลี แล้วสือ่ ความไปยังผูห้ ลักผูใ้ หญ่
ของชุมชน ทำ�ให้ปัจจุบนั มีการขอคืนพืน้ ทีข่ องพรุคันธุลีจากผูบ้ ุกรุกได้ทงั้ หมด และ
มีการนำ�ข้อมูลเกีย่ วกับพรุคนั ธุลที ชี่ มุ นุมสำ�รวจได้ ส่งต่อให้แก่ DSI เพือ่ ใช้เป็นข้อมูล
ในการประกอบกำ�หนดแนวเขตพื้นที่ป่าต่อไป
“หากเราไม่ปลุกกระแสให้เยาวชนรักธรรมชาติ มันก็ไม่มีประโยชน์ การที่
เด็กๆ ไปสะท้อนปัญหากับผูใ้ หญ่ท�ำ ให้ผใู้ หญ่หนั มาคิดว่า เยาวชนยังเห็นความสำ�คัญ
ของป่าพรุ จึงเป็นผลทำ�ให้ขอคืนพื้นที่ป่าพรุกลับมาได้ทั้งหมด ปัจจุบันคนที่รุกล้ำ�
เริ่มไม่ค่อยกล้าเพราะชุมชนเริ่มตื่นตัว” ลุงเจือ ในฐานะครูภูมิปัญญา ที่สนับสนุน
ชุมนุมมาโดยตลอด กล่าวด้วยดวงตาเปี่ยมความสุข
จากป่าพรุผนื สุดท้ายของ จ.สุราษฎร์ธานี ทีเ่ กือบจะเสือ่ มโทรมลงจนเหลือ
แต่ชื่อ ใครจะเชื่อว่าก้าวย่างเล็กๆ ของชุมนุมที่มีเยาวชนเป็นสมาชิกหลัก จะก่อให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมขึ้นได้ และไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนแปลงของ
พรุคันธุลี ที่วันนี้กำ�ลังฟื้นตัวขึ้นในฐานะแหล่งเรียนรู้ของชุมชน แต่รวมไปถึงการ
เปลีย่ นแปลงครัง้ ยิง่ ใหญ่ของ อ.ท่าชนะ ทีช่ มุ ชนเกิดจิตสำ�นึก และได้เข้ามามีสว่ นร่วม
ในการปกปักรักษาทรัพยากรในบ้านเกิดของตนเองอย่างเข้มแข็ง
ด้วยเหตุนี้ ท่ามกลางหน้าฝนยาวนานตลอด 8 เดือน อย่าแปลกใจถ้าจะ
เห็นนกบินหลาอยูเ่ หนือพรุคนั ธุลี เช่นเดียวกับปลาทีก่ �ำ ลังฉ่�ำ นาํ้ ซึง่ หลอมรวมมาจาก
สายฝน ขณะที่ชาวบ้านอาจกำ�ลังร้องเพลงอย่างสำ�ราญ
เพราะทุกคนเรียนรูแ้ ล้วว่า ความสุขทีแ่ ท้ไม่ได้เกิดจากการเอารัดเอาเปรียบ
เอาแพ้เอาชนะกัน แต่เกิดได้จากการพึง่ พาอาศัยกันและกันระหว่างคนกับธรรมชาติ
ท่าชนะในวันนี้จึงไม่มีใครชนะ แต่ทุกคนกำ�ลังมีความสุข
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สรุปขั้นตอนการทำ�งาน

‘ป่าพรุ’ เสื่อมโทรม ถูกบุกรุกพื้นที่
มีปัญหาการดึงนํ้าในป่าพรุไปใช้

สำ�รวจและเก็บข้อมูลป่าพรุ
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เด็กๆ ทราบข้อมูลสภาพป่า

นำ�ความรู้ที่ได้มาผลิตสื่อเผยแพร่
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สิ่งที่ได้เรียนรู้
วรรณนิภา หนูขวัญ (เหมียว)
ประธานชุมนุมเยาวชนรักษ์ท่าชนะ

“แต่เดิมไม่ได้สนใจเรือ่ งสิง่ แวดล้อม มาเข้าชุมนุมนีเ้ พราะชุมนุมอืน่ เต็ม
แต่พอได้ทำ�กิจกรรมกับชุมนุมอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการ ก็เริ่มรู้สึก
ว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้แลกกับความเหนื่อยของเรามันคุ้ม ความรู้มันมีค่า
มากๆ จากทีช่ อบอยูค่ นเดียว ไม่พดู จากับใคร ไม่กล้าแสดงออก แต่เมือ่
ได้ร่วมทำ�กิจกรรมก็เริ่มกล้าพูด กล้าแสดงออก อยากรู้อะไรก็ถาม
และจากคนที่ไม่คิดอะไรมาก คิดว่าป่าพรุเป็นของทุกคน ไม่ใช่ของ
เราคนเดียว เราทำ�คนเดียวแต่คนอื่นๆ ไม่ทำ�เราจะทำ�เพื่ออะไร แต่
เมื่อเห็นถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในชุมชนที่มีแนวโน้มเพิ่ม
มากขึ้น จึงอยากจะเรียนรู้และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนให้คงอยู่
ยั่งยืนต่อไป ตอนนี้เรารักที่จะทำ� กล้าที่จะอนุรักษ์ แม้คนอื่นไม่ทำ�
เราก็พยายามทำ� หาเพือ่ นมาทำ�กับเรา ช่วยกันแก้ปญ
ั หาไปทีละนิด”
พิไลวรรณ ภักดีเรือง (ฟาง)

เลขานุการชุมนุมเยาวชนรักษ์ท่าชนะ

“เดิมไม่คอ่ ยมีความรูด้ า้ นป่า เป็นคนพูดเบา พูดไม่รเู้ รือ่ งเพราะมีความรู้
ไม่มากพอ ไม่มที กั ษะการเก็บข้อมูล ไม่คอ่ ยรูจ้ กั ตนเองว่าเราทำ�อะไร
ได้ดี แต่เมือ่ ได้ท�ำ โครงการก็ได้ความรูใ้ หม่ๆ ทัง้ เรือ่ งกระบวนการ การวัด
ปริมาณคาร์บอน การมีส่วนร่วมกับชุมชน มีแรงจูงใจเยอะขึ้นในการ
ทำ�งานต่างๆ และจากการทำ�กิจกรรม ก็ท�ำ ให้เกิดความตระหนักในการ
ดูแลสิง่ แวดล้อม ปัญหาป่าพรุถกู ทำ�ลาย พืน้ ทีป่ า่ พรุลดน้อยลงเรือ่ ยๆ
ถ้าเกิดทุกคนยังนิง่ เฉยป่าพรุคนั ธุลกี จ็ ะสูญหายไป จึงอยากมีสว่ นร่วม
ในการอนุรักษ์ธรรมชาติในชุมชนให้ยั่งยืนต่อไป”

โครงการเยาวชนรักษ์ท่าชนะพาน้องเรียนรู้ดูแลป่าพรุ
โดย : กลุ่มเยาวชนรักษ์ท่าชนะ โรงเรียนท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
หัวหน้าโครงการ
นางสาววรรณิภา หนูขวัญ
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คณะทำ�งานโครงการ
1. นางสาวพิไลวรรณ ภักดีเรือง
2. นางสาวแพรวนภา สันหลี
3. นางสาวกาญจนาวดี ภักดีเรือง
4. นางสาวเยาวรินทร์ สันหลี 		
5. นางสาวจิตสุภา อินทร์แก้ว
6. นางสาวหทัยรัตน์ เที่ยงสุข
7. นางสาวสาลินี บุญชัยพึ่ง
8. นางสาวนิชฎาภรณ์ ปราถนา
ปลูกใจรักษ์โลก

ที่ปรึกษากลุ่มเยาวชน

รัตนา ชูแสง (อี๊ด)

เจ้าหน้าที่กลุ่มยุวชนสร้างสรรค์

“โครงการนี้ใช้กระบวนการชวนเด็กๆ
คิดวิเคราะห์ หาข้อสรุปร่วมกันก่อน
ออกแบบกิจกรรม และสรุปบทเรียน
การทำ�งานแต่ละครัง้ เพือ่ วางแผนการ
ทำ � งานร่ ว มกั น ต่ อ ส่ ว นใหญ่ จ ะทิ้ ง
ประเด็นคำ�ถามให้เด็กๆ ได้คิดและ
ตัดสินใจร่วมกัน ซึ่งจากการทำ�งาน
ร่วมกันมา เห็นว่าน้องๆ รูจ้ กั วางแผนงาน
มากขึน้ มีการคุยกันมากขึน้ ทำ�งานเสร็จ
มี ก ารสรุ ป งาน มองหาข้ อ ผิ ด พลาด
และทางแก้ ไ ข ต้ อ งถื อ ว่ า โครงการ
ปลูกใจรักษ์โลก ช่วยให้เด็กๆ ได้ฝึก
ปฏิบตั กิ ารจริง นอกเหนือจากการเรียน
ในห้องเรียน ทำ�ให้เด็กมีฐานการทำ�งาน
ในชุมนุมชัดเจนขึ้น และได้นำ�ความรู้
ที่ได้จากโครงการไปเผยแพร่กับกลุ่ม
เพื่อนๆ ในชุมนุมได้เป็นอย่างดี”

ที่ปรึกษาโครงการ
อาจารย์เย็นจิตร วงศ์พิทักษ์
โรงเรียนท่าชนะ
อาจารย์สุจินต์ สุทธิวรางกูล
โรงเรียนท่าชนะ
นางสาวรัตนา ชูแสง		
กลุ่มยุวชนสร้างสรรค์ จ.สุราษฎร์ธานี

อาจารย์สุจินต์ สุทธิวรางกูล

เจือ ศิวายพราหมณ์

“อาจารย์เข้ามาช่วยดูแลชุมนุมตัง้ แต่
ปี 2550 คอยสนับสนุนกิจกรรมของ
เด็ ก ๆ โดยโรงเรี ย นยิ น ดี ส นั บ สนุ น
กิจกรรมของชุมนุมเพราะเป็นรูปธรรม
ที่ ส ามารถนำ � มาประเมิ น ผลด้ า น
การศึกษาได้ส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่ง
คื อ อยากให้ เ ด็ ก ๆ ในพื้ น ที่ ไ ด้ รู้ จั ก
ทรัพยากรในชุมชนตนเอง ใครถาม
ก็ ส ามารถตอบได้ อ ย่ า งภาคภู มิ ใ จ
บางคนจบไปแล้วไม่ได้เรียนต่อ ก็หวัง
ว่ า เขาจะจดจำ � ได้ ว่ า ครั้ ง หนึ่ ง เคย
อนุรกั ษ์ เคยเรียนรูศ้ กึ ษามา วันหนึง่ โต
เป็นผู้ใหญ่ก็จะไม่ทำ�ลายสิ่งแวดล้อม
เสียเอง”

“ได้ เ ข้ า มาช่ ว ยชุ ม นุ ม เยาวชนรั ก ษ์
ท่ า ชนะในเรื่ อ งการให้ ข้ อ มู ล ชื่ อ
พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ เรื่องระบบนิเวศ
ลุ ง รู้ สึ ก ภู มิ ใ จที่ ไ ด้ ม าให้ ค วามรู้ กั บ
เด็กๆ เพราะถ้าหากไม่มีการถ่ายทอด
รุ่ น ต่ อ รุ่ น ต่ อ ไปธรรมชาติ ค งหาย
ไปหมด จะไม่มีคนสืบสาน”

ที่ปรึกษาชุมนุมเยาวชนรักษ์ท่าชนะ
ครูหมวดวิชาวิทยาศาสตร์
โรงเรียนท่าชนะ

ครูภูมิปัญญา หนึ่งในแกนนำ�กลุ่ม
อนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
ภูเขาคันธุลี

นายเจือ ศิวายพราหมณ์		
ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม
นายจันทร์โชติ ภูศิลป์		
ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม
นางดวงแข ชัยดำ�รงฤทธิ์
ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม
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03

แต้มโลกสีสวย
ด้วยพู่กันสีเขียว
โดย : กลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่หัวใจสีเขียว จ.เชียงราย

ในโลกสีหม่นๆ ทีเ่ ต็มไปด้วยมลพิษ ป่าสีแห้ง ดินสีจดื และนํา้ สีหมอง ล้วนเป็น
ภาพที่ ไม่ว่าใครได้เห็นต่างก็ ไม่สบายใจด้วยกันทั้งนั้น
ยังมีเยาวชนกลุม่ เล็กๆ กลุม่ หนึง่ ใน จ.เชียงราย ทีต่ ดั สินใจลุกขึน้ มาแต้มสี
ให้แก่โลกหม่นๆ ใบเดิมนี้ให้กลับคืนมีสสี นั ขึน้ มาบ้าง แน่นอนว่าแต้มสีของพวกเขา
ย่อมเป็นเพียงจุดเล็กๆ บนโลก แต่แต้มสีเล็กๆ เหล่านั้น ได้ช่วยชุบชีวิตบ้านเกิด
ของพวกเขาให้เริ่มกลับมามีสีสันและชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่ง
ขอชวนไปรู้จักกับ ‘กลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่หัวใจสีเขียว’ ที่การลงมือทำ�ของ
พวกเขากำ�ลังบอกแก่เราว่า ไม่สำ�คัญหรอกว่าคนอื่นจะทำ�หรือไม่ แต่สำ�คัญที่ว่า
ตัวเราทำ�แล้วหรือยัง?
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ทุกสีสันในโลก
ล้วนเกิดจาก ‘แม่สี’
บนพืน้ ทีล่ าดเอียงเชิงเขาดอยยาว เป็นทีต่ งั้ ของบ้านแดนเมือง ต.บุญเรือง
อ.เชียงของ จ.เชียงราย ที่ชุมชนกว่า 200 ครัวเรือนใช้ชีวิตท่ามกลางลมหนาวด้วย
การทำ�เกษตรกรรมเลีย้ งชีพ ทัง้ ทำ�นา ไร่ขา้ วโพด และเลีย้ งสัตว์ โดยอาศัยนํา้ อุปโภค
บริโภคที่อุดมสมบูรณ์ทั้งจากต้นนํ้าบนดอยผาหมอก นํ้าตกแดนดง ห้วยแดนเมือง
และแม่นํ้าอิงที่ไหลผ่านท้ายหมู่บ้านขนานไปกับเทือกเขา
นอกจากทำ�เกษตรในพืน้ ทีต่ นแล้ว ยังมีพน้ื ทีป่ า่ ชุมชนแดนดง ทีม่ อี าณาเขต
เกือบ 3,000 ไร่ ซึง่ คนในชุมชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ ทัง้ เก็บเห็ด หาหน่อไม้
และหาฟืน ซึ่งทั้งหมดต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่ชุมชนวางไว้
แต่ด้วยการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่ามาอย่างยาวนาน รวมถึงมีชาวบ้าน
และคนนอกหมู่บ้านละเมิดกฎ ลักลอบเข้าไปตัดไม้เพื่อนำ�ไปสร้างที่อยู่อาศัยและ
เผาถ่านขาย ทำ�ให้ป่าต้นนํ้ามีสภาพเสื่อมโทรมลง ต้นไม้ใหญ่เริ่มหายไป ลำ�ห้วย
แห้งแล้งในฤดูแล้งและเกิดไฟป่าบ่อยขึน้ ของป่าทัง้ เห็ดและหน่อไม้นบั วันจะหายากขึน้
กาญจนา กาวิชยั หรือ ‘แจ๊ค’ กรรมการประสานงานเยาวชน กลุม่ ป่าชุมชน
บ้านงามเมือง เป็นผูห้ นึง่ ทีเ่ ล็งเห็นถึงปัญหานี้ กอปรกับในชุมชนเองก็ก�ำ ลังประสบ
ปัญหาเยาวชนติดอบายมุข ทั้งเกมและยาเพสติด แจ๊คจึงเกิดแรงบันดาลใจที่จะ
แก้ปญ
ั หาทัง้ สองด้านนีโ้ ดยใช้วธิ กี ารยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว นัน่ คือ ดึงเยาวชน
ออกจากอบายมุข โดยใช้กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติเป็นเครื่องมือ
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‘กลุม่ เยาวชนรุน่ ใหม่หวั ใจสีเขียว’ จึงเกิดขึน้ จากการเป็นตัวตัง้ ตัวตีของแจ๊ค
ที่ชักชวนเยาวชนในหมู่บ้านให้มารวมกลุ่มทำ�กิจกรรมเพื่อชุมชนกัน โดยเป็นการ
เข้าหาเพือ่ ชักชวนด้วยสายตาทีม่ องเห็นถึงศักยภาพและพลังในการทำ�งานจิตอาสา
ของเยาวชน การตั้งเป้าหมายในการรวมกลุ่มจึงไม่ได้เกิดจากความคิดของแจ๊ค
แต่เป็นความคิดของน้องๆ ซึ่งได้รับกระบวนการกระตุ้นให้เกิดความคิด นำ�เสนอ
และหารือร่วมกัน
“คำ�ถามแรกๆ ที่ถามคือ น้องๆ คิดว่าบ้านเรามีปัญหาอะไรบ้างที่เป็น
ปัญหาของเยาวชน ผลปรากฏว่าน้องงงค่ะ (หัวเราะ) แต่จากนั้นไม่กี่นาที คำ�ตอบ
มากมายก็พรั่งพรูออกมา ซึ่งนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นเล็กๆ ที่กำ�ลังจะนำ�พวกเขาให้
ก้าวไปข้างหน้าอีกขั้นหนึ่ง” แจ๊คกล่าวถึงการนัดคุยกลุ่มกันครั้งแรก ซึ่งในวันนั้นมี
น้องๆ มาร่วม 4-5 คน
เมื่อถูกกระตุ้นจากกระบวนการ น้องๆ ก็ได้สะท้อนปัญหา แนวทางแก้ไข
และอื่นๆ อีกมากมายออกมา เปรียบเหมือนเวทีการพูดคุยกันนั้นเป็นจานสี และ
แจ๊คคือแม่สี ซึง่ ทำ�หน้าทีโ่ ยนโจทย์ทที่ า้ ทายความคิดให้แก่นอ้ งๆ นำ�ไปคิดวิเคราะห์
เกิดการผสมกันระหว่างแม่สหี รือโจทย์ของแจ๊ค กับความคิดหรือพืน้ สีเดิมของน้องๆ
จนได้สีใหม่ขึ้นบนจานสี
นั่นคือสีเขียว

น้ อ งทุ ก คนที่เ ข้ า มาทำ � งานอนุ รั ก ษ์ ใ นวั น นี้
ถื อ เป็ น ตั ว แทนให้ กั บ อี ก หลายคนที่ เ ขา
มีโอกาสทำ�แต่ไม่ทำ� หรือบางคนอยากทำ�
แต่ไม่มีโอกาส
แต้มสีเขียวให้พสุธา
ระบายสีฟ้าให้สายนที
แจ๊คและน้องๆ ได้รวมตัวพูดคุยกันอย่างสม่ำ�เสมอ ซึ่งครั้งหลังๆ เป็นฝ่าย
น้องๆ เองด้วยซ้ำ�ที่มารอแจ๊ค แสดงชัดถึงความใส่ใจ และกระตือรือร้นที่เกิดขึ้น
จนถึงจุดทีส่ มาชิกทุกคนมีความต้องการทีจ่ ะช่วยพัฒนาชุมชนบ้านเกิด การเริม่ ต้น
ทำ�กิจกรรมจึงเกิดขึ้นทั้งๆ ที่ไม่มีงบประมาณ
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คนในชุมชนเวลาเข้าป่าเขาจะเก็บแค่พอกิน
เท่านั้น...แต่ถ้าคนนอกเข้าไปเก็บมาขายมัน
ไม่ใช่แค่พอกินแล้ว ถ้าจับได้เขาก็จะเรียกมา
ตักเตือนคุยกัน เพราะมีกฎกติกาของชุมชน
เองที่แกนนำ�วางไว้
กิจกรรมแรกของกลุ่มคือ การปลูกต้นไม้ในชุมชน โดยได้งบประมาณ
สนับสนุนจากเทศบาล กิจกรรมนีม้ คี นในชุมชนมาร่วมปลูกต้นไม้ดว้ ยกันเกือบ 100 คน
และถือเป็นกิจกรรมแรกที่พวกเขาได้แต้มสีเขียวให้กับแผ่นดินบ้านเกิด โดยมีการ
ตัง้ เป้าหมายอย่างชัดเจนว่า จะมีการติดตามความเปลีย่ นแปลงตลอด 5 ปีนบั แต่ปลูก
ถือเป็นการวางระบบคิดให้แก่สมาชิกของกลุ่มให้มีการทำ�งานอย่างเป็นแบบแผน
ต่อเนื่อง และเหนืออื่นใด คือเป็นการปลูกจิตสำ�นึกในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
ให้แก่น้องๆ ไปโดยปริยาย
จากการสรุปบทเรียนหลังทำ�กิจกรรม ทางกลุม่ พบปัญหาหลักๆ คือ การปลูก
ต้นไม้ในหน้าแล้ง ทำ�ให้ต้นไม้ส่วนหนึ่งได้รับนํ้าไม่เพียงพอ พื้นที่ปลูกอยู่ไกลจาก
ชุมชนและการคมนาคมไม่สะดวก ทำ�ให้ยากแก่การเดินทางไปดูแลรักษา ปลูกต้นไม้
ผิดวิธี คือ ไม่ได้กลบดินให้แน่น อันเกิดจากทางกลุม่ ไม่ได้อธิบายการปลูกให้กบั ทุกคน
ที่มาร่วมกิจกรรม รวมทั้งพื้นที่จัดกิจกรรมเป็นที่โล่งกว้าง ทำ�ให้ไม่สามารถดูแล
ได้ทั่วถึง เป็นต้น ซึ่งบทเรียนที่ได้รับถือเป็นประสบการณ์ส�ำ คัญที่จะช่วยฝึกทักษะ
การวางแผนเพื่อจัดกิจกรรมต่อไปในอนาคต
นอกจากนีก้ ลุม่ ยังได้ท�ำ กิจกรรมพัฒนานาํ้ ตกแดนดง ด้วยการจัดการขยะ
โดยสมาชิกของกลุม่ มีการแบ่งหน้าทีร่ บั ผิดชอบคัดแยกขยะจากหลุมและนำ�ไปขาย
เป็นค่าขนม แต่นั่นก็เป็นเพียงการจัดการปลายทางเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ เพื่อเป็นการ
จัดการขยะทีต่ น้ ทาง จึงได้น�ำ เรือ่ งขยะบนนํา้ ตกไปพูดคุยกับผูใ้ หญ่ในชุมชน จนเกิด
เป็นกฎระเบียบของหมู่บ้าน ถือเป็นความสำ�เร็จอีกหนึ่งก้าวของกลุ่มที่ช่วยระบาย
สีฟ้าใสคืนให้แก่ต้นนํ้าของชุมชน ทั้งยังสามารถผลักดันให้เกิดกฎระเบียบด้าน
สิ่งแวดล้อมของชุมชนขึ้นมาได้อย่างน่าภาคภูมิใจ
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ถึงเวลายื่นพู่กัน
ให้คนอื่นๆ
กิจกรรมทีป่ ระสบผลสำ�เร็จได้สร้างกำ�ลังใจให้แก่สมาชิกกลุม่ เยาวชนรุน่ ใหม่
หัวใจสีเขียวเป็นอย่างดี และมากกว่านัน้ คือ การลงมือทำ�ให้เห็นของน้องๆ ก็ได้ชว่ ย
ขยายผลสร้างแนวร่วมให้เกิดขึน้ โดยอัตโนมัติ เห็นได้จากสมาชิกกลุม่ ทีเ่ พิม่ ขึน้ จาก
13 คน เป็น 30 คน
ถึงจุดนี้ กลุ่มเริ่มเล็งเห็นถึงความสำ�คัญของแนวร่วม ว่าเป็นปัจจัยสำ�คัญ
ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำ�งาน จึงน่าจะถึงเวลาที่ต้องยื่นพู่กันและสอนวิธี
ระบายสีให้คนอื่น มาร่วมด้วยช่วยกันแต่งแต้มสีสันให้ชุมชน เพื่อให้การสร้าง
จิตรกรรมของชุมชนในครั้งนี้มีพลังมากขึ้น และเพื่อขยายผลการสร้างจิตรกรรมใน
พื้นที่รอบข้างและอื่นๆ ต่อไปในอนาคต
นีเ่ องจึงเป็นทีม่ าของการจัดทำ� ‘โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาสิง่ แวดล้อม’
นำ�เสนอต่อโครงการปลูกใจ รักษ์โลก ซึ่งมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่สำ�คัญคือ กิจกรรม
‘ค่ายลูกเสือ-เยาวชนสัมพันธ์ ผูกพัน ดิน นา้ํ ป่า’ ทีพ่ าเยาวชนสำ�รวจเรียนรูพ้ ชื สมุนไพร
และติดตามประเมินสภาพป่าจากการวางแปลงสำ�รวจเพื่อจัดทำ�ฐานข้อมูล ซึ่งมี
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สิ่งเหล่านี้เราทำ�เพื่อตัวเราและเพื่อบ้านเรา
จุดประสงค์อยู่ที่การผลักดันให้เยาวชนในชุมชนเกิดความรักหวงแหนป่าไม้และ
ธรรมชาติในพื้นที่ของตน
เพราะปัจจุบนั ปัญหาหลักทีเ่ กิดขึน้ กับป่าชุมชนแดนดงก็คอื การบุกรุกของ
คนนอกพื้นที่
“คนในชุมชนเวลาเข้าป่าเขาจะเก็บแค่พอกินเท่านั้นค่ะ แต่ถ้าคนนอก
เข้าไปเก็บมาขายมันไม่ใช่แค่พอกินแล้ว ถ้าจับได้เขาก็จะเรียกมาตักเตือนคุยกัน
เพราะมีกฎกติกาของชุมชนเองที่แกนนำ�วางไว้ แต่มันก็แก้ไม่หายเพราะพื้นที่มัน
เชื่อมต่อกันหมด” แจ๊คอธิบายถึงปัญหา
ด้วยเหตุน้ี การทีค่ า่ ยมีจดุ ประสงค์อยูท่ ก่ี ารปลูกฝังให้เยาวชนรักและหวงแหน
ป่าไม้และธรรมชาติ ก็เพื่อสร้างจิตสำ�นึกในฐานะผู้เป็นเจ้าของทรัพยากรในพื้นที่
ซึง่ มีหน้าทีด่ แู ลปกป้องทัง้ ทางตรง คือ ช่วยกันสอดส่องดูแล รวมไปถึงทางอ้อม คือ
การขยายผลความรู้และสร้างจิตสำ�นึกรักษ์ธรรมชาติออกไปในวงกว้างนั่นเอง
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ค่ายจิตรกร
ของธรรมชาติ
ค่ายลูกเสือ-เยาวชนสัมพันธ์ ผูกพัน ดิน นํ้า ป่า ของกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่
หัวใจสีเขียว ถือว่าประสบความสำ�เร็จเป็นอย่างดี มีน้องๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม จำ�นวน 46 คน มาร่วมเรียนรู้ในค่าย โดยทุกคน
ได้รบั ความสนุกและเกิดความรูค้ วามเข้าใจถึงผลกระทบของการทำ�ลายป่าไม้กนั ไป
ไม่มากก็น้อย
ตลอด 3 วัน 2 คืนของค่ายมีกิจกรรมมอบความรู้และสร้างจิตสำ�นึก
มากมาย โดยวันแรกเป็นการปูพนื้ ความรูใ้ ห้แก่นอ้ งๆ โดยวิทยากรปราชญ์ชาวบ้าน
ทั้งลุงถนอม ประธานกลุ่มอนุรักษ์ ที่มาเล่าประวัติป่าชุมชนและประวัติแม่นํ้าอิง
และป้านวย ที่มาให้ความรู้เรื่องสรรพคุณสมุนไพรและอาหาร ให้น้องๆ ได้รู้จัก
ทรัพยากรในชุมชนของตนเองว่ามีความสำ�คัญอย่างไร
วันที่ 2 เป็นการลงพื้นที่วางแปลงสำ�รวจเรียนรู้ทรัพยากรจากพื้นที่จริง
โดยอาศัยเครือ่ งมือจากศูนย์ฝกึ อบรมวนศาสตร์ชมุ ชนเพือ่ คนกับป่า (รีคอฟ) มีการ
แบ่งกลุม่ น้องๆ ออกเป็น 4 กลุม่ แต่ละกลุม่ วางแปลงสำ�รวจโดยขึงเชือกสร้างพืน้ ที่
สี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 10x10 เมตร พร้อมเก็บข้อมูลชนิดและจำ�นวนของพืชพันธุ์
ความหนาแน่น ลักษณะของดิน รวมไปถึงรอยเท้าสัตว์ในแปลงนั้น โดยมีลุงสัก
ผูใ้ หญ่บา้ น เป็นวิทยากรผูใ้ ห้ขอ้ มูลความรู้ ก่อนจะนำ�ข้อมูลการวางแปลงสำ�รวจใน
4 พื้นที่มาสรุปร่วมกันในช่วงบ่าย เพื่อจัดทำ�เป็นฐานข้อมูลทรัพยากรของป่าชุมชน
แดนดง ก่อนทีใ่ นวันที่ 3 จะมีกจิ กรรมฟืน้ ฟูทรัพยากรด้วยการปลูกต้นไม้ และมีการ
สรุปบทเรียนร่วมกันถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จากค่าย และสิ่งที่อยากทำ�ร่วมกันต่อไป
ในอนาคต
การจั ด ค่ า ยในครั้ ง นี้ ถื อ เป็ น งานใหญ่ ที่ ส มาชิ ก กลุ่ ม ทุ ก คนได้ มี โ อกาส
แสดงฝีมืออย่างเต็มที่ ซึ่งถือเป็นการพัฒนาศักยภาพและความรับผิดชอบของ
สมาชิกกลุ่มได้เป็นอย่างดี โดยกลุ่มใช้วิธีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบให้แต่ละคน
อย่างชัดเจน เช่น สุนนั ท์ ต๊ะอ้าย หรือ ‘นิค’ ประธานกลุม่ ทำ�หน้าทีป่ ระสานงานกับ
ผูใ้ หญ่บา้ นและดูแลการทำ�งานของสมาชิก โยธกา ยะอิน่ แก้ว หรือ ‘โย’ แกนนำ�กลุม่
ทำ�หน้าทีป่ ระสานงานทัว่ ไป ขณะที่ สุชาดา ทวีคณ
ู หรือ ‘หนึง่ ’ ทำ�หน้าทีป่ ระชาสัมพันธ์
รวมไปถึงสมาชิกคนอืน่ ๆ ทีช่ ว่ ยกันคนละไม้ละมือ ทัง้ ดูแลน้องๆ ในค่าย การลงทะเบียน
สันทนาการ จดประเด็นขึ้นกระดาน เป็นพี่เลี้ยงนำ�กิจกรรมเวลาเข้าฐาน เป็นต้น
จากการจัดค่ายนี้ ทำ�ให้เยาวชนรู้จักพืชพันธุ์ไม้ในป่าชุมชน ได้มีส่วนร่วม
ในการสำ�รวจฐานข้อมูลและประเมินสภาพป่าชุมชน ทำ�ให้ชุมชนได้ข้อมูลเชิงลึก
เกี่ยวกับจำ�นวนต้นไม้ในป่าเพื่อทำ�การวางแผนอนุรักษ์พื้นที่ป่าต่อไปได้อีกด้วย
ยิง่ ไปกว่านัน้ คือการทีส่ ามารถสร้างเยาวชนคนรุน่ ใหม่ของชุมชนให้เข้ามาเรียนรูแ้ ละ
ใส่ใจทรัพยากรแวดล้อมของบ้านเกิดตัวเอง
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“ได้เห็นถึงความกระตือรือร้นของน้องๆ ทีต่ ลอดค่ายทุกคนรูบ้ ทบาทหน้าที่
ของตัวเอง และพร้อมทีจ่ ะรับฟังยามพีบ่ น่ พีว่ า่ แต่ทกุ คนก็ยงั มีรอยยิม้ มีเสียงหัวเราะ
ให้ได้เห็น มันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราภูมิใจในงานที่ทำ� และน้องทุกคนที่เข้ามาทำ�งาน
อนุรกั ษ์ในวันนี้ ถือเป็นตัวแทนให้กบั อีกหลายคนทีเ่ ขามีโอกาสทำ�แต่ไม่ท�ำ หรือบางคน
อยากทำ�แต่ไม่มีโอกาส สิ่งเหล่านี้เราทำ�เพื่อตัวเราและเพื่อบ้านเรา” แจ๊คกล่าวถึง
น้องๆ ในกลุ่มด้วยรอยยิ้มภูมิใจ

ในวันที่สีเขียว
ซึมลึกเข้าสู่หัวใจ
หลังจากค่ายสิ้นสุดลง กลุ่มได้มีการสรุปบทเรียนออกมา ซึ่งแน่นอนว่า
ตามประสานักจัดค่ายมือใหม่ ย่อมต้องมีข้อบกพร่องอยู่เป็นธรรมดาไม่มากก็น้อย
เช่น สถานที่ไม่พร้อม การแบ่งเวลาเข้าฐานกิจกรรมมีน้อยเกินไป เข้าไม่ถึงเยาวชน
ทั้งหมด ทำ�ให้มีน้องๆ ที่มาเข้าค่ายบางคนไม่ให้ความร่วมมือ เป็นต้น
นอกจากข้อบกพร่องที่พบ ก็ยังมีเสียงสะท้อนจากน้องๆ ที่มาเข้าค่าย
ว่าได้ความรูม้ ากมายจากค่ายนี้ และหากมีจดั อีกในอนาคตก็จะมาร่วมแน่นอน นีเ่ อง
ที่เป็นกำ�ลังใจสำ�คัญให้แก่สมาชิกกลุ่ม พร้อมทั้งเป็นเครื่องยืนยันได้ว่า สีเขียวจาก
ปลายพู่กันของกลุ่ม ได้แต้มถูกที่หัวใจของน้องๆ เหล่านั้นเรียบร้อยแล้ว
อย่ า งไรก็ ต าม แม้ ค่ า ยจะเป็ น งานใหญ่ แ ละเป็ น หมุ ด หมายที่ ก ลุ่ ม
ตัง้ ความหวังไว้ แต่ถงึ ทีส่ ดุ ค่ายก็เป็นเพียงกิจกรรมหนึง่ ท่ามกลางกิจกรรมอีกนับร้อย
นับพันที่เยาวชนกลุ่มนี้ยังต้องทำ�ต่อไปทั้งในปัจจุบันและอนาคตข้างหน้าเพื่อดูแล
ชุมชนของตนเอง เพราะกิจกรรมทำ�ให้เขาได้พัฒนาตัวเองไปพร้อมๆ กับการดูแล
ชุมชนตนเองด้วย
เพราะวิถขี องนักพัฒนานัน้ ไม่เคยมีค�ำ ว่า สิน้ สุด แม้คา่ ยจะจบลง แต่เส้นทาง
การพัฒนาของสมาชิกกลุ่มยังคงทอดยาวออกไป ด้วยเหตุนี้ จึงไม่ต้องแปลกใจ
หากในทุกๆ วันเสาร์ เราจะเห็นกลุ่มเยาวชนที่หัวใจเปื้อนสีเขียวกลุ่มนี้ ยังคงขึ้นไป
สำ�รวจแปลงทีว่ างไว้อย่างสม่�ำ เสมอ ทัง้ ยังมีการวางแปลงเพิม่ ในพืน้ ทีส่ �ำ รวจใหม่ๆ
ในชุมชนเพิ่มขึ้น เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลทรัพยากรในชุมชนต่อไป
พร้อมกันนีย้ งั มีการจัดทำ�โครงการใหม่ๆ อย่างต่อเนือ่ ง เช่น ร้านค้าศูนย์บาท
ทีใ่ ห้คนในชุมชนนำ�ขยะมาแลกของกินของใช้จากร้านค้า รวมไปถึงค่ายพัฒนาเยาวชน
และแกนนำ�เยาวชน ก็ยงั เป็นกิจกรรมทีพ่ วกเขาตัง้ ใจทำ�กันอยูเ่ สมอไม่เปลีย่ นแปลง
ด้วยหัวใจสีเขียวของพวกเขา ทีพ่ ร้อมจะรักษาและฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน
ให้กลับฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ดังเดิม และปรารถนาที่จะขยายแนวร่วมออกไป
อย่างไม่หยุดยั้ง
เพราะคงไม่มใี ครอยากมองโลกสีหม่นๆ ไปตลอดกาล กลุม่ เยาวชนรุน่ ใหม่
หั ว ใจสี เ ขี ย วคื อ ตั ว แทนของคนกลุ่ ม นั้ น ที่ เ ลื อ กจะลุ ก ขึ้ น มาแต้ ม สี เ ขี ย วให้ กั บ
56

ปลูกใจรักษ์โลก

ป่าต้นนาํ้ ทีเ่ คยแห้งหมอง และระบายสีสนั ขับไล่ความเสือ่ มโทรมนานาทีส่ ถิตอยูใ่ น
ชุมชนของพวกเขาออกไปทีละเล็กทีละน้อย
จริงอยู่ว่าแต้มสีของพวกเขาอาจเป็นเพียงจุดเล็กๆ บนโลกใบนี้ แต่จะมา
มัวพะวงถึงความใหญ่เล็กทำ�ไม ในเมือ่ วันนีช้ มุ ชนบ้านเกิดของพวกเขากำ�ลังเปลีย่ นสี
กลับไปสูค่ วามอุดมสมบูรณ์อกี ครัง้ และการเปลีย่ นแปลงนีเ้ องทีท่ �ำ ให้ทกุ คนในชุมชน
มีความสุขและอีกประการหนึง่ ทีเ่ ราไม่ควรลืมก็คอื จิตรกรรมสีสวยสดทุกชิน้ บนโลก
ล้วนเกิดจากจุดสีเล็กๆ ด้วยกันทั้งนั้น
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สรุปขั้นตอนการทำ�งาน
มีการบลักลอบตัดไม้ เยาวชนจึงมา
รวมพลังกันเพื่อแก้ไขปัญหา

สำ�รวจเรียนรู้พืชสมุนไพร
และประเมินสภาพป่า
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วางแปลงสำ�รวจทรัพยากร
เก็บข้อมูลชนิดและจำ�นวนของพืชพันธุ์

ให้ผู้รู้เล่าประวัติของป่าและ
ความรู้เรื่องสมุนไพร

ฟื้นฟูป่าด้วยการปลูกต้นไม้
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สิ่งที่ได้เรียนรู้
สุนันท์ ต๊ะอ้าย (นิค)

ประธานกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่หัวใจสีเขียว
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบุญเรือนวิทยาคม

“จากสภาพป่าชุมชนที่ถูกทำ�ลายไปมาก จึงมีแรงบันดาลใจที่จะทำ�
โครงการขึน้ เพือ่ ปลุกพลังของวัยรุน่ หนุม่ สาว ให้เข้ามามีสว่ นร่วมพัฒนา
ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้กลับมาเป็นเหมือนเดิม โดยการผลักดันให้น้องๆ
เยาวชนรัก หวงแหนป่าไม้และธรรมชาติที่น้องๆ อาศัยอยู่”

โยธกา ยะอิ่นแก้ว (โย)

เจ้าหน้าที่ประสานงาน กลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่หัวใจสีเขียว
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบุญเรือนวิทยาคม

“ต้องการให้หมูบ่ า้ นมีสเี ขียว และต้องการทำ�ให้คนในหมูบ่ า้ นรักต้นไม้
มากขึ้น อยากทำ�ให้คนในชุมชนรักธรรมชาติ และรักการปลูกป่า
ทั้งๆ ทีเ่ มือ่ ก่อนไม่รอู้ ะไรเลย เข้ามาเพราะพีแ่ จ๊คชวน แต่เดีย๋ วนีร้ จู้ กั
พันธุไ์ ม้ รู้วิธีการคำ�นวณความสูงจากการวัดวงรอบ”

สุธาดา ทวีคูณ (หนึ่ง)

ประชาสัมพันธ์ กลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่หัวใจสีเขียว
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบุญเรือนวิทยาคม

“อยากเห็นธรรมชาติอดุ มสมบูรณ์ขน้ึ และอยากมีเครือข่ายเพือ่ นร่วมงาน
ทีพ่ ร้อมจะทำ�งานพัฒนาชุมชนด้วยกัน ดีใจทีไ่ ด้เข้าร่วมโครงการ เพราะ
ช่วยให้เราได้พัฒนาตัวเองอย่างมาก ทั้งรู้จักพันธุ์ไม้มากขึ้น รวมถึง
การเพาะการปลูกซึ่งได้เรียนรู้จากผู้ใหญ่ อีกอย่างคือกล้าแสดงออก
กล้าแสดงความคิดเห็นมากขึ้น จากที่แต่ก่อนเป็นคนไม่พูดเลย”
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ที่ปรึกษากลุ่มเยาวชน

กาญจนา กาวิชัย (แจ๊ค)

กรรมการประสานงานเยาวชน
กลุ่มป่าชุมชนบ้านงามเมือง

“ต้องให้โอกาสในการแสดงออกกับ
เยาวชนอย่ า งเต็ ม ที่ ใ นการคิ ด และ
ปฏิบัติ เติมความรู้ทักษะและใส่เรื่อง
จิตสำ�นึกให้โดยไม่ชน้ี �ำ ความคิดเยาวชน
เพื่ อ เยาวชนจะได้โ ตขึ้น เป็น แกนนำ�
ชุมชนทีม่ ศี กั ยภาพ มีความรักบ้านเกิด
ของตนเอง”

โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม
โดย : กลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่หัวใจสีเขียว จ.เชียงราย
หัวหน้าโครงการ
นายสุนันท์ ต๊ะอ้าย
คณะทำ�งานโครงการ
1. นางสาวโยธกา ยะอิ่นแก้ว
2. นางสาวสุชาดา ทวีคูณ
3. นายจิรวัฒน์ เตชะ
4. เด็กชายพันธกร โพธิ
ที่ปรึกษาโครงการ
นางสาวกาญจนา กาวิชัย
เครือข่ายป่าชุมชนแดนดง
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04

คืนสายนํ้าให้ทลี อซู
ปลูกจิตสำ�นึกสู่เยาวชน
โดย : กลุ่มนักคิดเพื่อสังคม จ.ตาก

สำ�หรับนักท่องเทีย่ ว ‘นาํ้ ตกทีลอซู’ อาจเป็นแหล่งท่องเทีย่ วตามธรรมชาติ
ที่มีความสวยงามติดอันดับโลก เป็นสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวแบบผจญภัย
ที่ควรค่าแก่การไปเยือนเพื่อเล่นนํ้าและถ่ายรูปสักครั้งหนึ่งในชีวิต
แต่สำ�หรับคนใน อ.อุ้มผาง นํ้าตกแห่งนี้มีความเกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของ
พวกเขาอย่างแยกไม่ออก และวันนี้ พืน้ ทีต่ น้ นํา้ ของนํา้ ตกแห่งนีก้ �ำ ลังประสบปัญหา
เสื่อมโทรมอย่างหนัก
ด้วยเหตุน้ี ขณะทีน่ กั ท่องเทีย่ วกำ�ลังชืน่ ชมความสวยงามอยูเ่ บือ้ งหน้านา้ํ ตก
เบือ้ งหลังลึกเข้าไปในผืนป่า เยาวชนกลุม่ หนึง่ ได้รวมตัวกันฟืน้ ฟูปา่ ต้นนา้ํ เพือ่ รักษา
ธรรมชาติ วิถีชีวิตของชุมชน และนํ้าตกทีลอซูไว้
ขอชวนลัดเลาะเข้าไปเบื้องหลังนํ้าตก ทำ�ความรู้จักกับกลุ่มเยาวชนที่     
ลุกขึ้นมาปกป้องผืนป่าและธรรมชาติกลุ่มนี้
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ก่อนที่สายนํ้าตก
จะแห้งเหือด
‘ลำ�ห้วยกล้อทอ’ ถือเป็นแหล่งชุ่มนํ้าสำ�คัญที่ถูกจัดอยู่ในเขตพื้นที่ต้นนํ้า
ชัน้ เอ อันถือเป็นต้นนา้ํ ของนา้ํ ตกทีลอซู ก่อนจะไหลลงสูแ่ ม่นา้ํ แม่กลองที่ ต.แม่ละมุง้
อ.อุ้มผาง จ.ตาก ด้วยความอุดมสมบูรณ์ทำ�ให้พื้นที่ต้นนํ้าแห่งนี้กลายเป็นที่พึ่งพิง
ของผูค้ นมากมาย ซึง่ หนึง่ ในนัน้ ก็คอื ชุมชนปกาเกอะญอ ทีพ่ ง่ึ พาอาศัยผืนป่าแห่งนี้
มาแต่ครั้งบรรพบุรุษ
แต่ในวันนี้ ป่าต้นนํ้าแห่งนี้ก�ำ ลังเสื่อมโทรมลง อันเนื่องมาจากการตัดไม้
และบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อปลูกพืชเชิงเดี่ยวโดยเฉพาะข้าวโพด ทำ�ให้สูญเสียพื้นที่ป่า
อย่างรวดเร็วและหน้าดินถูกทำ�ลายเป็นจำ�นวนมาก เมือ่ ถึงฤดูฝนนา้ํ หลาก ดินจำ�นวน
มหาศาลจะไหลลงสู่ลำ�ห้วย กีดขวางทางนํ้าจนทำ�ให้ลำ�ห้วยตื้นเขิน เกิดปัญหา
การขาดแคลนนาํ้ ในพืน้ ทีอ่ ย่างทีไ่ ม่เคยเป็นมาก่อน ทัง้ ปริมาณนํา้ ในนํา้ ตกทีลอซูที่
ลดน้อยลง รวมถึงปริมาณนํา้ ในแอ่งนํา้ ทีช่ าวบ้านกล้อทอ ต.แม่จนั ใช้อปุ โภคบริโภค
ก็ลดลงและเหือดแห้งในฤดูแล้ง ซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อน นอกจากนี้ยงั ไม่รวมการ
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หากปลู ก ฝั ง จิ ต สำ � นึ ก และเจตนารมณ์ ท่ี ดี
ให้แก่เยาวชน...ในอนาคตก็จะมีนักอนุรักษ์
ธรรมชาติเพิ่มขึ้น...ช่วยกันฟื้นฟูทรัพยากร
ธรรมชาติให้กลับคืนสู่โลกของเราได้อย่าง
ยั่งยืนสืบไป
ใช้สารเคมีจำ�นวนมากในการเพาะปลูก ที่ทำ�ลายระบบนิเวศอย่างหนัก และส่ง
ผลกระทบต่อสิง่ มีชวี ติ ในป่า ตลอดจนสุขภาพของคนในชุมชนอย่างไม่อาจหลีกเลีย่ ง
อย่างไรก็ดี ท่ามกลางปัญหาที่ทรัพยากรธรรมชาติถูกทำ�ลายอย่างหนัก
ด้วยตระหนักดีวา่ ธรรมชาติอยูไ่ ด้โดยไม่มมี นุษย์ แต่มนุษย์อยูไ่ ม่ได้ถา้ ไม่มธี รรมชาติ
ทำ�ให้กลุม่ เยาวชนซึง่ ใช้ชวี ติ และทำ�กิจกรรมอยูใ่ นพืน้ ทีซ่ ง่ึ รับรูส้ ถานการณ์ทป่ี า่ ต้นนํา้
ถูกทำ�ลายมาโดยตลอด คิดว่าหากยังมีการทำ�ลายทรัพยากรธรรมชาติ สุดท้ายเขา
และคนในชุมชนก็จะประสบปัญหาในการดำ�รงชีวิต และเห็นว่าตนเองน่าจะเป็น
กำ � ลั ง สำ � คั ญ ในการร่ ว มดู แ ลรั ก ษาทรั พ ยากรธรรมชาติ จึ ง ตั ด สิ น ใจจั บ มื อ กั น
พร้อมเปิดรับสมัครสมาชิกเพิ่มเติมจากโรงเรียนกล้อทอ และจัดตั้งคณะกรรมการ
ประสานงานหมายกอบกู้ป่าต้นนํ้าให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง ภายใต้
ชือ่ ‘กลุม่ เครือข่ายเยาวชนอำ�เภออุม้ ผาง’ ซึง่ ได้รบั การผลักดันจากนายอดิศร บุญตาล
อดีตประธานกลุ่มดอกเสี้ยว และนายสมประสงค์ มั่งอะนะ ผู้อำ�นวยการโรงเรียน
อุม้ ผางวิทยา และได้สง่ ต่อข้อมูลด้านวิชาการ รวมถึงข้อมูลเครือข่ายแนวร่วมของกลุม่
ให้ได้ใช้เป็นฐานข้อมูลในการตั้งต้นกิจกรรมต่อไป
“เราเห็นนา้ํ ตกทีลอซูมาตัง้ แต่เด็ก เห็นป่าไม้อดุ มสมบูรณ์ทเ่ี ป็นแหล่งกำ�เนิด
ของนาํ้ ตก แต่ตอ่ มาเรารูส้ กึ ว่าป่ามันหายไปเยอะมาก เพราะมีการทำ�ลายป่า เข้าไป
ทำ�กินในป่า เช่น มีนายทุนไปกว้านซื้อที่ดินเพื่อทำ�ไร่ ทำ�ให้ความสมบูรณ์ของป่า
หายไปอย่างเห็นได้ชัด เคยคิดเล่นๆ ว่าถ้าป่าหมดไปจริงๆ นํ้าตกทีลอซูที่เป็น
แหล่งรายได้หลักของอุ้มผางก็คงจะหายไปด้วย ...เราจึงอยากช่วยอนุรักษ์ เพราะ
ถ้าเรารักษาป่าไว้ก็เท่ากับเรารักษาทีลอซูด้วย” ลักษิกา สมจิตร หรือ ‘ใบเฟิร์น’
แกนนำ�กลุ่มนักคิดเพื่อสังคม และแกนนำ�รุ่นแรก กลุ่มเครือข่ายเยาวชนอำ�เภอ
อุ้มผาง เล่าถึงแรงบันดาลใจในการก่อตั้งกลุ่มเยาวชนอำ�เภออุ้มผางขึ้นมา
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กลุม่ เครือข่ายเยาวชนอำ�เภออุม้ ผางมีเจตนารมณ์ในการทำ�งานทีแ่ น่วแน่
นัน่ คือดูแลรักษาป่าให้อยูค่ อู่ มุ้ ผางตลอดไป โดยแนวคิดในการทำ�งานของกลุม่ คือ
รักษาพืน้ ทีป่ า่ ไว้ให้ได้มากทีส่ ดุ ปลูกเสริมในพืน้ ทีเ่ สือ่ มโทรม ป้องกันการบุกรุกป่าเพิม่
และรณรงค์ให้ชาวบ้านใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืน
“พวกเรามีการทำ�งานร่วมกับเพือ่ นๆ ต่างโรงเรียนทีอ่ ยูใ่ นเขตอำ�เภออุม้ ผาง
เหมือนกัน โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการอนุรักษ์ป่าไม้ ซึ่งเป็นต้นกำ�เนิดของ
นํา้ ตกทีลอซูเอาไว้ เพราะใครก็รกั บ้านเกิดกันทัง้ นัน้ คนรักบ้านเกิดจึงสร้างเครือข่าย
เพือ่ รักษาป่าไว้ เพราะถ้าเรารักษาป่าไว้ได้ ก็เท่ากับเรารักษาทีลอซูได้ดว้ ย” ใบเฟิรน์
กล่าวถึงแนวคิดในการทำ�งานของกลุม่ ทีเ่ ปรียบได้กบั เหล่าต้นกล้าทีไ่ ด้รบั การกระตุน้
ให้ตดิ ตา จนเกิดจิตสำ�นึกในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิน่ อย่างเข้มแข็ง
และด้ ว ยแรงสนั บ สนุ น จากผู้ ใ หญ่ ใ จดี ใ นพื้ น ที่ จึ ง ทำ � ให้ ต้ น กล้ า ที่ ติ ด ตาแล้ ว
ได้มโี อกาสแตกกิง่ ก้าน เพือ่ ขยายการดำ�เนินงานอนุรกั ษ์ในชุมชนให้กว้างไกลออกไป
เมื่อใบเฟิร์นและเพื่อนๆ แกนนำ�ในกลุ่มเรียนจบชั้น ม.6 ทำ�ให้แต่ละคน
ต้องแยกย้ายไปเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยในต่างถิน่ โดยเธอได้เรียนสาขาปรัชญา
และศาสนา คณะมนุ ษ ยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ และร่ ว มกั บ เพื่ อ น
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ในมหาวิทยาลัยจัดตั้งกลุ่มนักคิดเพื่อสังคมเพื่อทำ�กิจกรรมและโครงการด้าน
สิ่งแวดล้อม
ประกอบกับความตั้งใจเดิมที่อยากจะสานต่องานของกลุ่มเครือข่าย
เยาวชนอำ�เภออุ้มผาง ด้วยการผลักดันและพัฒนาน้องๆ แกนนำ�แถว 2 ขึ้นมา
ให้มีศักยภาพในการคิดและดำ�เนินงานในพื้นที่ เพราะแกนนำ�รุ่น 1 จะมีโอกาส
กลับไปทำ�กิจกรรมได้ก็ในช่วงปิดเทอมหรือวันหยุดยาวเท่านั้น จึงได้ใช้ต้นทุน
ทีมงานทีม่ ี คือ กลุม่ นักคิดเพือ่ สังคม ซึง่ มาจาก ชมรมอาสาพัฒนา ม.เชียงใหม่ และ
ชมรมนักสื่อความหมายธรรมชาติ และต้นทุนความฝันที่ต้องการพัฒนาศักยภาพ
เยาวชนกลุ่มเครือข่ายเยาวชนอำ�เภออุ้มผางในการร่วมอนุรักษ์ดูแลทรัพยากร
ป่าต้นนา้ํ รวมถึงสร้างความเข้าใจให้แก่คนในชุมชนถึงสภาพปัญหาและแนวการฟืน้ ฟู
พืน้ ทีป่ า่ ต้นนา้ํ และได้จดั ทำ�โครงการ ‘Green Heart Green World : พัฒนาแกนนำ�
เครือข่ายเยาวชนหัวใจสีเขียว’ โดยได้รบั การสนับสนุนจากโครงการปลูกใจ รักษ์โลก
“เราเล็งเห็นความสำ�คัญของเยาวชนทีจ่ ะเป็นกำ�ลังสำ�คัญของประเทศชาติ
หากปลูกฝังจิตสำ�นึกและเจตนารมณ์ที่ดีให้แก่เยาวชนเหล่านั้น ในอนาคตก็จะมี
นักอนุรกั ษ์ธรรมชาติเพิม่ ขึน้ และขยายเครือข่ายไปยังหน่วยงานต่างๆ ช่วยกันฟืน้ ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติให้กลับคืนสูโ่ ลกของเราได้อย่างยัง่ ยืนสืบไป” ใบเฟิรน์ กล่าวด้วย
แววตามุ่งมั่น

หากไม่ ช่ ว ยกั น ดู แ ลรั ก ษาผื น ป่ า ให้ ค งอยู่
อนาคตก็จะไม่มสี ายนาํ้ ตกทีส่ วยงามให้ได้ชม
กันอีกต่อไป และจะส่งผลกระทบต่อชุมชนอีก
มากมายที่ต้องอาศัยนํ้าในการหล่อเลี้ยงชีวิต
ถ่ายทอดความรู้
ส่งต่อจิตสำ�นึก
“ความสวยงามเบื้องหน้าของนํ้าตกทีลอซูและผืนป่าที่นักท่องเที่ยวได้มา
เห็นนัน้ เบือ้ งหลังเต็มไปด้วยการบุกรุกป่าเพือ่ ปลูกพืชเชิงเดีย่ ว มีการใช้สารเคมีและ
ปนเปื้อนสู่แหล่งนํ้า ก่อนจะไหลลงมาสู่ชุมชน หากไม่ช่วยกันดูแลรักษาผืนป่าให้
คงอยู่ อนาคตก็จะไม่มสี ายนํา้ ตกทีส่ วยงามให้ได้ชมกันอีกต่อไป และจะส่งผลกระทบ
ต่อชุมชนอีกมากมายที่ต้องอาศัยนํ้าในการหล่อเลี้ยงชีวิต”
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นี่คือสิ่งที่ใบเฟิร์นและผองเพื่อนเครือข่ายแกนนำ� พยายามส่งมอบต่อให้
แกนนำ�แถว 2 และเยาวชนในพื้นที่ โดยจัดกิจกรรมค่าย ‘Green Heart Green
World : พัฒนาแกนนำ�เครือข่ายเยาวชนหัวใจสีเขียว’ ขึ้น มีเป้าหมายเพื่อพัฒนา
ทักษะการทำ�กิจกรรมสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้กับเยาวชนเครือข่ายเยาวชนอำ�เภอ
อุ้มผางแถว 2 และขยายเครือข่ายเยาวชนนักอนุรักษ์ให้เพิ่มขึ้น
“กลุม่ เป้าหมายแรกเป็นน้องแถว 2 ทีเ่ คยเป็นผูเ้ ข้าร่วมในกิจกรรมมาก่อน
สำ�หรับกลุ่มนี้หวังจะพัฒนาให้เขาขึ้นมาจัดการงานเองได้ โดยใช้กิจกรรมใน
โครงการเป็นเครื่องมือ ให้เขาได้คิด มารับผิดชอบงาน และเรียนรู้ไปพร้อมกับ
เพื่อนใหม่ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่สองคือเด็กและเยาวชนในชุมชนรุ่นใหม่ที่สนใจ
ที่สำ�คัญคิดว่าน้องๆ จะได้สัมผัสกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและ
ปัญหาจริงในพื้นที่” ใบเฟิร์นเล่าถึงเบื้องหลังความคิดในการจัดกิจกรรม
กิจกรรมการเรียนรูห้ ลักในค่ายออกแบบโดยพาเยาวชนสำ�รวจพืน้ ทีป่ า่ ต้นนา้ํ
กล้อทอ และนํ้าตกทีลอซู อำ�เภออุ้มผาง โดยใบเฟิร์นและมิ้มช่วยกันออกแบบ
เป็นหลัก ประกอบด้วยกิจกรรมการอบรมเสริมทักษะการสำ�รวจและรวบรวมข้อมูล
สถานการณ์พนื้ ทีป่ า่ ต้นนํา้ เช่น สภาพป่า เนือ้ ที่ ความหลากหลายของป่า กิจกรรม
นักสืบสายนํ้า กิจกรรมนักสืบสายลม และจัดทำ�ลายแทงธรรมชาติบ้านกล้อทอ
เพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและปัญหาในพื้นที่
ก่อนวันจัดกิจกรรมจะมาถึง น้องๆ แกนนำ�แถว 2 ซึ่งเรียนอยู่ในโรงเรียน
อุม้ ผางวิทยาคม ทำ�หน้าทีป่ ระสานงานเชิญชวนเพือ่ นๆ ในโรงเรียนทีส่ นใจเข้าร่วม
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กิจกรรม รวมถึงใบเฟิร์นและเพื่อนๆ เดินทางกลับมาในชุมชนก่อน 1 วัน เพื่อ
เตรียมประชุมแบ่งบทบาทหน้าที่ ตรวจสอบความพร้อมของงานกับน้องๆ ในพื้นที่
ซึง่ ทุกอย่างได้ถกู ประสานงานไว้เรียบร้อยจากการช่วยกันประสานความร่วมมือมา
เป็นระยะ แม้จะมีปัญหาบ้างด้วยเพราะอยู่กันคนละพื้นที่ โดยมีพ่อและแม่ของ
ใบเฟิร์นคอยช่วยเหลือและจัดเตรียมเรื่องอาหารการกิน
ด้วยภาระหน้าที่การเรียน และต้องช่วยพ่อแม่หาเงิน ใบเฟิร์นและมิ้นจึง
มีเวลาในการเตรียมกิจกรรมน้อย อีกทั้งเพื่อนๆ จากมหาวิทยาลัยที่นัดหมายไว้
ไม่สามารถมาร่วมจัดกิจกรรมได้ ทำ�ให้อปุ กรณ์ส�ำ หรับกิจกรรมนักสืบสายนํา้ ไม่พร้อม
และมีระยะเวลาในการจัดกิจกรรมน้อย กิจกรรมจัดทำ�ลายแทงธรรมชาติเพือ่ สะท้อน
ให้เห็นการเปลีย่ นแปลงของสภาพแวดล้อมจึงถูกยกเลิกไป แต่กระนัน้ กลุม่ เป้าหมาย
ที่เชิญชวนให้มาเข้าค่ายก็ยังคงเหนียวแน่นมากันครบ 30 คน หนึ่งในแกนนำ�รุ่น 2
เล่าให้ฟงั ถึงกลยุทธ์ทใี่ ช้เชิญเพือ่ นๆ มาร่วมกิจกรรมครัง้ นี้ “หนูชว่ ยกันแจ้งข่าวผ่าน
Facebook ของพวกเราค่ะ ก็มีเพื่อนๆ ที่สนใจมาถาม และลงชื่อกันไว้ ตอนแรก
ก็ไม่คิดว่าจะมากันจริงๆ”
บทเรียนจากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ใบเฟิร์นรู้ดีว่าเธอต้องให้น้องแกนนำ�
แถว 2 มีส่วนร่วมในการคิดและออกแบบกิจกรรมให้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม แม้ว่า
กิจกรรมจะไม่ประสบความสำ�เร็จตามเป้าหมายแต่อย่างน้อยกิจกรรมครั้งนี้ก็ได้
จุดประกาย และเห็นพลังของน้องๆ กลุม่ เป้าหมายทัง้ สองกลุม่ ทีอ่ ยากลุกขึน้ มาดูแล
ป่าต้นนํ้าต่อไป

ถ้าจะให้น้องๆ ได้รู้จักต้นไม้ก็ต้องพาเขาไป
เห็นของจริง
ต่อยอดงานค่าย
สู่การรวมพลังปลูกป่า
ด้วยพลังและความกระตือรือร้นที่ได้รับจากค่าย หลังจัดค่ายเสร็จเพียง
2 วัน ใบเฟิรน์ และน้องๆ แกนนำ�แถว 2 ได้มาร่วมพูดคุยกันถึงแนวทางและกิจกรรม
ในอนาคต และเป็นน้องๆ เองที่ขันอาสาจัดกิจกรรมปลูกป่าขึ้นในพื้นที่ป่าต้นนํ้า
บ้านกล้อทอ ในอีก 1 สัปดาห์ตอ่ มา โดยปลูกในพืน้ ทีป่ า่ ทีช่ าวบ้านใช้ท�ำ การเกษตร
และคืนกลับมาให้ชุมชน
การจัดกิจกรรมในครัง้ นีต้ า่ งจากครัง้ ทีผ่ า่ นๆ มา ตรงทีใ่ บเฟิรน์ ไม่โดดเดีย่ ว
อีกต่อไป เปิดโอกาสให้นอ้ งๆ แกนนำ�รุน่ 2 มาร่วมคิด ร่วมวางแผน และช่วยแบ่งเบา
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ภาระหลายแรง โดยใช้วิธีการแบ่งงานตามความถนัด และเปิดโอกาสให้น้องๆ
ได้ร่วมตัดสินใจในทุกๆ เรื่อง แต่ละคนจะอาสาว่าจะทำ�หน้าที่อะไร แม้แต่เรื่อง
เล็กน้อยอย่างเรื่องแก้วนํ้าดื่มที่จะใช้ในวันงาน มีการเสนอให้ใช้แก้วพลาสติกเพื่อ
จะได้ไม่ตอ้ งเสียเวลาล้าง แต่สดุ ท้ายน้องๆ ก็ลงความเห็นร่วมกันว่า ทุกคนยินดีลา้ ง
เพื่อจะได้ไม่ต้องสร้างขยะเพิ่มขึ้น
กิจกรรมในครั้งนี้ดำ�เนินไปอย่างคึกคักมีชีวิตชีวา มีชุมชนมาร่วมงานกัน
อย่างคับคั่ง ทั้งเด็กเล็กเด็กโต ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ มาช่วยกันปลูกต้นไม้กันอย่าง
สนุกสนาน
“ถ้าจะให้น้องๆ ได้รู้จักต้นไม้ก็ต้องพาเขาไปเห็นของจริง ซึ่งวันนี้ก็ได้ทำ�
แล้ว แต่กย็ งั ขาดผูร้ ทู้ จี่ ะช่วยแนะนำ� แต่อย่างน้อยทีส่ ดุ วันนีน้ อ้ งๆ ก็ได้เห็นแล้วว่า
ป่าไม้มีความสำ�คัญ” ใบเฟิร์นกล่าวอย่างภูมิใจ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม ไม่เพียงแต่ได้พื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น แต่ยังเป็น
บททดสอบสำ�คัญของแกนนำ�แถว 2 ที่มีโอกาสได้รับผิดชอบจัดงานใหญ่ครั้งแรก
แม้จะเหนือ่ ยยากแต่กส็ นุก และเมือ่ งานสำ�เร็จน้องๆ ทุกคนต่างภาคภูมใิ จทีม่ สี ว่ นร่วม
ในการฟื้นฟูป่าต้นนํ้าครั้งนี้

แกนนำ�รุ่นใหม่ทุกคนพร้อมที่จะลุกขึ้นมาเป็น
กำ�ลังหลักในการทำ�งานเพื่อชุมชนที่เราอาศัยอยู่
การอนุรักษ์ป่ายิ่งมีมากเท่าไรมันก็จะส่งผลดีให้
เราทุกคน ความสมบูรณ์ของธรรมชาติก็จะกลับ
คืนมาอีกครั้ง
ก้าวย่างบนทาง
ที่ทอดไกล
ณ วันนี้ กลุ่มเครือข่ายเยาวชนอำ�เภออุ้มผาง ภายใต้การนำ�ของน้องๆ
แกนนำ�แถว 2 ได้ตงั้ ไข่ขนึ้ แล้ว และกำ�ลังจะก้าวต่อไปอย่างเข้มแข็งในภายภาคหน้า
จริงอยูว่ า่ น้องๆ อาจยังต้องอาศัยแรงสนับสนุนจากใบเฟิรน์ และรุน่ พีแ่ กนนำ�คนอืน่ ๆ
อยู่บ้าง แต่จากการได้ลงมือจัดกิจกรรมที่ผ่านมา ก็ได้ให้ประสบการณ์แก่น้องๆ
ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมและการแบ่งเวลา
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“การทำ�กิจกรรมอย่างนี้เราต้องรู้จักแบ่งเวลาให้ถูกต้อง การประสานงาน
ระหว่างคนที่อยู่กันคนละที่ต้องทำ�งานเชื่อมกันให้ได้ เพราะถ้าเราไม่ทำ�ทุกอย่าง
ก็จะไม่ประสบความสำ�เร็จ ทัง้ การเรียนและกิจกรรมทีท่ �ำ อยู่ เหมือนการทำ�งานครัง้ นี้
เราก็ต้องออกไปเรียนที่เชียงใหม่ ทำ�กิจกรรมในมหาวิทยาลัยด้วย เรียนด้วย
ทำ�งานหาเงินด้วย ก็อยากให้น้องๆ แกนนำ�รุ่นใหม่ทุกคนพร้อมที่จะลุกขึ้นมาเป็น
กำ�ลังหลักในการทำ�งานเพื่อชุมชนที่เราอาศัยอยู่ การอนุรักษ์ป่ายิ่งมีมากเท่าไร
มันก็จะส่งผลดีให้เราทุกคน ความสมบูรณ์ของธรรมชาติก็จะกลับคืนมาอีกครั้ง”
ใบเฟิร์นทิ้งท้ายด้วยรอยยิ้ม
ขณะที่สายนํ้าของทีลอซูกำ�ลังอ่อนแรง ป่าต้นนํ้ากำ�ลังอิดโรย เยาวชน
ในพื้นที่ส่วนหนึ่งอาจกำ�ลังหน้าดำ�คร่ำ�เครียดกับตำ�ราและการสอบ ขณะที่อีกส่วน
อาจกำ�ลังเทีย่ วสนุกประสาวัยรุน่ แต่เยาวชนในนามกลุม่ นักคิดเพือ่ สังคมและกลุม่
เครือข่ายเยาวชนอำ�เภออุ้มผาง กลับเลือกที่จะสละเวลาในช่วงวัยแห่งความสดใส
มาร่วมกันรักษาและฟื้นฟูผืนป่าต้นนํ้าไม่ให้บอบช้ำ�ไปมากกว่านี้
บนเส้นทางสายอนุรักษ์ที่ทอดไกลไปสู่อนาคต พวกเขาอาจอยู่เลยจาก
จุดสตาร์ทมาไม่ไกล แต่ด้วยพลังอันบริสุทธิ์และจิตสำ�นึกอันเข้มข้น เชื่อเหลือเกิน
ว่าด้วยนักพักนํ้าแรงของพวกเขา จะสามารถช่วยให้ป่าต้นนํ้ากลับคืนสู่ความ
อุดมสมบูรณ์ และคืนสายนํ้าที่สะอาดใสให้แก่ทีลอซูได้อย่างแน่นอน
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สรุปขั้นตอนการทำ�งาน
ลำ�ห้วยกล้อทอกำ�ลัง
มีปัญหาจะทำ�ยังไงดี?

เรามาช่วยฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
กันดีกว่า

เราต้องสร้างแกนนำ�เยาวชนที่เข้มแข็ง
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พาแกนนำ�เยาวชนสำ�รวจ
พื้นที่ป่าต้นน้า

ทบทวนบทเรียนจากการ
ทำ�งานและพัฒนาให้ดีขึ้น
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สิ่งที่ได้เรียนรู้
ลักษิกา สมจิตร (ใบเฟิร์น)

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาปรัชญา
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

“เห็นปัญหาที่ป่าต้นนํ้าถูกทำ�ลาย จึงอยากเป็นส่วนหนึ่งในการช่วย
ดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากร ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อน
เกีย่ วกับปัญหาและอุปสรรค และช่วยกันแก้ไข เพราะอยากเห็นความ
อุดมสมบูรณ์ของสภาพแวดล้อมกลับคืนมา”

ณิชาดา สิงโตนารา (มิ้ม)

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาปรัชญา
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

“ตัวเองมีความรักในสิง่ แวดล้อม ชอบธรรมชาติ อยากพัฒนาส่งเสริม
และดูแลสังคม ชอบการทำ�กิจกรรมที่สร้างสรรค์ จึงได้มาร่วมทำ�
กิจกรรมกับโครงการ ด้วยหวังว่าจะสามารถช่วยฟืน้ ฟูสงิ่ แวดล้อมให้
ดีขึ้นได้”
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ที่ปรึกษากลุ่มเยาวชน

ระพี แสงสาคร (พี)

อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เป็ น ที่ ป รึ ก ษากลุ่ ม มี บ ทบาทช่ ว ย
อำ � นวยการและประสานงานให้ กั บ
กลุ่มในทุกๆ ด้าน
“ผมมีความสุขที่ได้เป็นผู้ให้ จากการ
ทำ�กิจกรรมดีๆ และสร้างสรรค์สังคม
อยากบ่มเพาะเยาวชนและมีส่วนช่วย
สร้างโอกาสและเรียนรู้ประสบการณ์
การทำ�งานไปพร้อมกับเยาวชน กับ
น้องๆ กลุ่มนี้เขามีต้นทุนของตัวเอง
เยอะ เด็กเก่ง สามารถคิดเองบริหาร
จัดการกันเองได้ และเขามีโอกาสเยอะ
คนสนใจเขาเยอะ ทำ�ให้เขาได้เรียนรู้
ประสบการณ์มากมาย โดยส่วนใหญ่
ผมจึงมักจะคอยดูอยู่ห่างๆ หากเขา
มีปัญหา เขาก็จะเดินเข้ามาปรึกษา
แต่ถ้าเขาเดินกันเองได้ ผมก็ปล่อยให้
เขาทำ�กันเอง”

โครงการ Green Heart Green World:
พัฒนาแกนนำ�เครือข่ายเยาวชนหัวใจสีเขียว
โดย : กลุ่มนักคิดเพื่อสังคม จ.ตาก
หัวหน้าโครงการ
นางสาวลักษิกา สมจิตร
คณะทำ�งานโครงการ
1. นายคมกฤษย์ เจนใจ
2. นางสาวณิชาดา สิงห์โตนารา
3. นายนิติชาติ ยาวิชัย
4. นายศศิบุตร ลี้ตระกูล
5. นางสาววัลภา แสนเมืองคำ�
6. นางสาวอรณี กันธะจันทร์
ที่ปรึกษาโครงการ
อาจารย์ระพี แสงสาคร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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05

‘ป่าข้างถนน’
ที่ทุกคนเด็ดกินได้
โดย : กลุ่มเยาวชนรักษ์นกจอมทอง จ.พิษณุโลก

ไม่ว่าจะมีขนาดใหญ่ โตเป็นผืนป่า หรือกินอาณาเขตเป็นหย่อมน้อยๆ
อย่างไรเสีย ป่าก็เปรียบได้กับตู้กับข้าวที่สัตว์น้อยใหญ่รวมถึงมนุษย์ สามารถ  
เก็บหาผลผลิตมาใส่ ในจานข้าวเพื่อดำ�รงชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากในป่านั้น
คือถิน่ ทีอ่ ยูข่ องไม้ทอ้ งถิน่ ทีเ่ ป็นพันธุกรรมหายาก หากปล่อยให้สญ
ู พันธุห์ ายไป
ย่ อ มหมายถึ ง เราจะไม่ ไ ด้ เ ห็ น และใช้ ป ระโยชน์ จ ากผลผลิ ต ของไม้ พั น ธุ์ นั้ น ๆ           
ไปตลอดกาล
การรักษาและฟื้นฟูพันธุ์ ไม้ท้องถิ่นจึงไม่ ได้ ให้ประโยชน์เพียงแค่รักษา
แหล่งฟอกอากาศ แต่ยงั ถือเป็นการรักษาแหล่งอาหารให้แก่สรรพสัตว์และชุมชน
โดยรอบ อีกทัง้ ยังยืดชีวติ ให้แก่พนั ธุ์ไม้นน้ั ๆ ไว้ให้ลกู หลานในอนาคตได้ใช้ประโยชน์
อีกด้วย
และวั น นี้ ท่ า มกลางความเสื่ อ มโทรมของหย่ อ มป่ า ใน ต.จอมทอง      
อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก มีเยาวชนกลุม่ หนึง่ ทีเ่ ล็งเห็นถึงความสำ�คัญของ
ต้นไม้และพันธุ์ ไม้ท้องถิ่น ได้รวมกลุ่มกันขึ้นเพื่ออนุรักษ์และคืนชีวิตให้พันธุ์ ไม้  
บ้านเกิดของพวกเขาด้วยการเพาะพันธุ์และปลูกเพิ่ม...
ไม่ใช่ในหย่อมป่าดัง้ เดิม แต่เป็นที่ไหน ขอชวนไปหาคำ�ตอบจาก ‘กลุม่ เยาวชน
รักษ์นกจอมทอง’
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เมื่อกับข้าวหายไปจากผืนป่า
และเด็กหายไปเข้าร้านเกม
“พืน้ ทีน่ เี้ มือ่ ก่อนเป็นเหมือนเกาะ มีความอุดมสมบูรณ์มาก มีแหล่งอาหาร
เยอะ” คะนึง สมบุญมี หรือ ‘เจี๊ยบ’ หนึ่งในพี่เลี้ยงกลุ่มเยาวชนรักษ์นกจอมทอง
เล่าให้ฟังถึงสภาพเก่าก่อนของพื้นที่แห่งนี้
ต.จอมทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก เป็นพื้นที่ที่แม่นํ้าน่านและ
แม่นาํ้ แควน้อยไหลมาบรรจบกัน จึงเป็นทีม่ าของชือ่ เมืองสองแคว และถือเป็นพืน้ ที่
ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยสวนเกษตรดั้งเดิมและป่าธรรมชาติซึ่งมีพันธุกรรมพืชท้องถิ่น
เก่าแก่มากมาย อาทิ ละมุดยักษ์พนื้ บ้าน มะม่วงไอ้ทงุ มะม่วงกิง้ ก่า มะม่วงกะล่อน
ตะขบตาควาย ต้นไข่เน่า มะเขือเทศจานใหญ่ ผักกาดคอกควาย น้อยโหน่ง เป็นต้น
แต่ปจั จุบนั ความเสือ่ มโทรมทีเ่ กิดขึน้ กับหย่อมป่าริมทาง พันธุไ์ ม้พนื้ ถิน่ ลดลง ทำ�ให้
พืชพันธุ์ที่ชุมชนเคยได้อาศัยเก็บมาใส่จานกับข้าว หายไปอย่างน่าเสียดาย
“อาหารพื้นบ้านขึ้นชื่อของที่นี่อย่างหนึ่งคือ แกงขี้เหล็ก แต่เดี๋ยวนี้คนหา
ขีเ้ หล็กจากในหมูบ่ า้ นมาแกงไม่ได้ ต้องไปหาจากหมูบ่ า้ นอืน่ จากทีเ่ คยมีตน้ สะเดา
ก็ต้องไปซื้อสะเดาจากตลาดนอกหมู่บ้าน ประกอบกับในปี พ.ศ. 2554 ที่นี่เกิด
นาํ้ ท่วม พันธุไ์ ม้ในสวนก็ยงิ่ หายไป เลยเป็นทีม่ าของโครงการเยาวชนอาสาอนุรกั ษ์
พันธุกรรมไม้ท้องถิ่นลำ�นํ้าน่าน-แควน้อย” เจี๊ยบเล่าถึงจุดกำ�เนิดของโครงการ
ทีน่ �ำ เสนอต่อโครงการปลูกใจรักษ์โลก ซึง่ ขับเคลือ่ นโดยกลุม่ เยาวชนในพืน้ ที่ ซึง่ การ
รวมกลุ่มมาแล้วก่อนหน้านี้ นั่นคือ ‘กลุ่มเยาวชนรักษ์นกจอมทอง’
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ก่อนเข้าร่วมโครงการผมมีความรูเ้ รอื่ งพันธุไ์ ม้
น้อยมาก เมื่อก่อนคิดว่าพันธุ์ไม้ท่ีมีอยู่ใน
หมูบ่ า้ นมีแค่ 20 - 30 ชนิดเท่านัน้ แต่หลังจาก
ได้สำ�รวจ ทำ�ให้ได้รู้ว่าในหมู่บ้านมีพันธุ์ไม้
อยู่มากถึง 111 ชนิด
กลุม่ เยาวชนรักษ์นกจอมทองมีจดุ กำ�เนิดมาจากความต้องการของพ่อแม่
ผู้ปกครองในหมู่บ้าน ที่อยากแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนในหมู่บ้านที่ติดเกมและ
ดูโทรทัศน์จนไม่เป็นอันทำ�อะไร อภิลักษณ์ สมบุญมี หรือ ‘แจ๊ค’ ผู้ประสานงาน
ศูนย์เสริมสร้างองค์กรชาวบ้านเพือ่ ฟืน้ ฟูสงิ่ แวดล้อม จ.พิษณุโลก กับเจีย๊ บจึงได้ไป
หารือกับเจ้าหน้าทีป่ า่ ไม้ของอุทยานแห่งชาติลานสาง จ.ตาก จนเกิดความคิดทีจ่ ะ
ดึ ง เด็ ก ออกจากร้ า นเกมมาส่ อ งนก เนื่ อ งจากในเวลานั้ น ผื น ป่ า ยั ง ค่ อ นข้ า ง
อุดมสมบูรณ์ ทำ�ให้มีนกอาศัยอยู่ในพื้นที่ไม่น้อย
กิจกรรมนัดเด็กๆ มาส่องนกจึงเริ่มขึ้นนับแต่นั้น โดยเริ่มต้นจากสมาชิก
สิบกว่าคน ปั่นจักรยานไปส่องดูนก โดยขอยืมกล้องจากอุทยานแห่งชาติลานสาง
จนบ่อยครัง้ เข้าจึงเกิดความคิดตัง้ กลุม่ อย่างจริงจังขึน้ และขยายกิจกรรมดูนกและ
วาดรูปนกทั้งในและนอกพื้นที่ รวมไปถึงขยายขอบเขตกิจกรรมออกไปตามโอกาส
และเทศกาลจะอำ�นวย เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ โดยเฉพาะสงกรานต์ ที่เด็กๆ ได้
มีโอกาสรวมตัวกัน และเดินไปทำ�พิธีรดนํ้าดำ�หัวผู้เฒ่าผู้แก่ตามบ้าน ถือเป็นภาพ
ที่สวยงาม และทำ�ให้ผู้หลักผู้ใหญ่มีความสุขอย่างยิ่ง

ขยายขอบเขตจาก ‘นก’ มาสู่ ‘ป่า’
ด้วยจิตสำ�นึกรักษ์ธรรมชาติทถี่ กู ปลูกฝังจากกิจกรรมดูนก เมือ่ ได้รบั โอกาส
มาทำ�โครงการเยาวชนอาสาอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ท้องถิ่นลำ�นํ้าน่าน-แควน้อย
จึงไม่ใช่เรื่องยากเย็นนัก แม้เด็กๆ หลายคนจะยังมีความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้ไม่มาก
แต่เมื่อได้พี่เลี้ยงที่มีประสบการณ์ รวมถึงผู้อาวุโสในชุมชนช่วยชี้แนะ ก็ทำ�ให้
โครงการดำ�เนินไปได้ด้วยดีตามลำ�ดับ
กลุม่ เริม่ ต้นโครงการด้วยการเปิดเวทีคน้ หาปัญหาการลดลงของพืชพันธุไ์ ม้
ท้องถิ่น ว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำ�ให้แหล่งอาหารธรรมชาติในหมู่บ้านลดลง โดยมี
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พวกเด็กๆ ชวนกันเก็บพันธุไ์ ม้มาเพาะและนำ�ไป
ปลูกเป็นอาหารให้ชาวบ้าน เราเห็นแล้วรู้สึก
ดีใจ ว่าอย่างน้อยเราก็ได้ปลูกฝังให้เขาได้รู้จัก
ต้นไม้และดูแลสิ่งแวดล้อมของชุมชนเราเอง
กลุม่ เยาวชน แกนนำ�ชุมชน ผูน้ �ำ ท้องถิน่ คนในชุมชน และกลุม่ องค์กรพัฒนาเอกชน
เข้าร่วมพูดคุย และสรุปสาเหตุหลักออกมาได้ 3 ประการด้วยกัน คือ
1. มีการนำ�ไม้พันธุ์ใหม่เข้ามาปลูกในพื้นที่เพื่อสร้างรายได้ให้แก่คนใน
ชุมชน เช่น ปลูกข้าวโพด แทนการปลูกมะม่วงพันธุ์ท้องถิ่น
2. การขยายตัวของเมือง ทำ�ให้มีคนภายนอกเข้ามากว้านซื้อที่ดินซึ่งเป็น
พื้นที่เกษตรกรรมดั้งเดิม (สวนโบราณ) เพื่อสร้างบ้านเรือน
3. อุทกภัยในปี พ.ศ. 2554 ทำ�ให้ไร่นาและสวนใน ต.จอมทอง เสียหาย
อย่างหนัก
ซึ่งนอกจากการหาสาเหตุการลดลงของพันธุ์ไม้ท้องถิ่นแล้ว ในวงคุยยังมี
การจัดทำ�แผนทีช่ มุ ชนขึน้ เพือ่ ใช้ในการวางแผนแนวทางการอนุรกั ษ์และขยายพันธุ์
พันธุ์ไม้ท้องถิ่นในอนาคตอีกด้วย
ต่อมา เพื่อให้เยาวชนได้รับรู้และเข้าใจถึงฐานทรัพยากรพันธุ์ไม้ในชุมชน
ของตนเอง กลุม่ จึงได้จดั กิจกรรมพาน้องๆ ชัน้ ประถมศึกษาในชุมชนเดินเยีย่ มบ้าน
คนในชุมชนเพื่อสำ�รวจพันธุ์ไม้ท้องถิ่นที่ยังหลงเหลืออยู่ โดยทำ�การสำ�รวจทั้งสิ้น
35 ครอบครัว ในหมู่ที่ 4, 5, 6, 7 และ 9 และขอความรู้เรื่องพันธุ์ไม้ท้องถิ่นจาก
เจ้าของบ้าน และเป็นการประชาสัมพันธ์ถึงโครงการไปด้วยในตัว
จากการสำ�รวจครัง้ นีท้ �ำ ให้กลุม่ พบว่า ในชุมชนของตนนัน้ มีพนั ธุไ์ ม้ทอ้ งถิน่
อยูถ่ งึ 111 ชนิดเลยทีเดียว เช่น ยอ ขีเ้ หล็ก ละมุดยักษ์พนื้ บ้าน มะม่วงไอ้ทงุ มะม่วง
กิ้งก่า มะม่วงกะล่อน ตะขบตาควาย เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมนี้เองทำ�ให้ ศักดา ศรีพูล
หรือ ‘แจ๊ค’ แกนนำ�กลุ่มเยาวชนรักษ์นกจอมทอง ได้มีบทบาทในการประสาน
เด็กเยาวชนมาเรียนรู้ ด้วยการจดบันทึก ทำ�ข้อมูล และถ่ายรูปพันธุ์ไม้ท้องถิ่น
ทำ�ให้แจ๊คได้มีโอกาสเรียนรู้ไปพร้อมๆ กับน้องๆ ด้วย
“ก่อนเข้าร่วมโครงการผมมีความรู้เรื่องพันธุ์ไม้น้อยมากครับ เมื่อก่อน
คิดว่าพันธุ์ไม้ที่มีอยู่ในหมู่บ้านมีแค่ 20 - 30 ชนิดเท่านั้น แต่หลังจากได้สำ�รวจ
ทำ�ให้ได้รู้ว่าในหมู่บ้านมีพันธุ์ไม้อยู่มากถึง 111 ชนิด” แจ๊ค แกนนำ�กลุ่มเยาวชน
รักษ์นกจอมทอง เล่าเคล้าเสียงหัวเราะ
80

ปลูกใจรักษ์โลก

ต่อยอดจาก ‘ทฤษฎี’
สู่การ ‘ปฏิบัติ’
จากข้อมูลทีไ่ ด้จากการสำ�รวจ กลุม่ ได้เปิดเวทีขนึ้ อีกครัง้ หนึง่ เพือ่ คืนข้อมูล
ให้แก่ชมุ ชน และมีการระดมความคิดเห็นจากเวที ให้จ�ำ แนกพันธุไ์ ม้ทมี่ คี วามสำ�คัญ
ต่อท้องถิ่นและกำ�ลังจะสูญพันธุ์ เพื่อเก็บรักษาและขยายพันธุ์ไว้ในชุมชนจำ�นวน
ทั้งสิ้น 15 ชนิดพันธุ์ด้วยกัน เช่น ยอ แค ขี้เหล็ก มะม่วงกะล่อน มะรุม เป็นต้น
และหลังจากเก็บรวบรวมพันธุ์ไม้ท้องถิ่นที่จะขยายพันธุ์ในชุมชนได้แล้ว
สมาชิกกลุม่ ก็ได้มโี อกาสเรียนรูเ้ พาะปลูกพันธุไ์ ม้ดว้ ยการลงมือทำ�จริงในแปลงของ
ตัวเองภายในมูลนิธิคนเพียงไพรที่ตั้งอยู่ในชุมชนอีกด้วย โดยมีการแบ่งบทบาทให้
น้องมีส่วนร่วมในการเพาะพันธุ์และดูแลต้นไม้ แบ่งเวรรดนํ้าต้นไม้ โดยมีพี่ๆ คอย
ติดตามช่วยแก้ไขปัญหา
“ได้เรียนรู้เรื่องการเพาะปลูกครับ ทั้งแต่ฤดูกาลของการเพาะปลูก ลองผิด
ลองถูกครัง้ แรกด้วยการปลูกในฤดูรอ้ น ทำ�ให้กล้าไม้ตายเพราะว่าไม่มนี าํ้ รวมไปถึง
การดูแลพันธุ์ไม้และการเก็บเมล็ดพันธุ์ เป็นการเรียนรู้ที่สนุกเพราะได้ลงมือทำ�
ร่วมกับคนในชุมชน ภูมิใจและหวงแหนต้นไม้ที่ตัวเองเป็นคนปลูก” แจ๊ค แกนนำ�
กลุ่มเยาวชนรักษ์นกจอมทอง เล่าถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จากโครงการ
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การปลูกต้นไม้ในวันนี้มันทำ�ให้เด็กเขามี
บทบาทของตัวเอง จากที่แต่เดิมกิจกรรมใน
ชุมชนจะเป็นผู้ใหญ่ทำ�ตลอด แต่กิจกรรมวัน
นี้เหมือนเด็กเขาได้สร้างบ้านของเขาเอง...
กิจกรรมทำ�ให้เขามารวมกลุ่มกัน เอาเวลามา
ทำ�ประโยชน์
และจากการเพาะจนเกิดเป็นกล้าไม้ สิ่งที่กลุ่มได้ดำ�เนินการต่อไปก็คือ
ส่วนหนึ่งแจกให้แก่ผู้ใหญ่ในชุมชนนำ�ไปปลูกในแปลงหลังบ้านของแต่ละคน
“พวกเด็กๆ ชวนกันเก็บพันธุ์ไม้มาเพาะและนำ�ไปปลูกเป็นอาหารให้
ชาวบ้าน เราเห็นแล้วรู้สึกดีใจ ว่าอย่างน้อยเราก็ได้ปลูกฝังให้เขาได้รู้จักต้นไม้และ
ดูแลสิ่งแวดล้อมของชุมชนเราเอง แม้ตอนเพาะที่ผ่านมาจะปลูกขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้าง
ตายบ้างก็ตาม (หัวเราะ)” ศุภาดา คุ้มภัย หรือ ‘สั้น’ ชาวบ้านที่อาสาเป็นพี่เลี้ยง
ของกลุ่ม ในการเก็บและคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ กล่าวด้วยแววตาเปี่ยมสุข
นอกจากพันธุ์ไม้ 15 ชนิดพันธุ์ที่เด็กๆ ได้เพาะไว้นั้น ผู้ใหญ่ในชุมชนยังได้
หาพันธุ์ไม้ผลมาให้เพิ่มเติม เพื่อให้ชาวบ้านนำ�ไปปลูก เป็นเครื่องมือให้ชาวบ้าน
ร่วมอนุรักษ์พันธุ์ไม้ท้องถิ่นอีกทาง
“เมือ่ ฤดูแล้งทีผ่ า่ นมา เด็กๆ ช่วยกันหาเมล็ดพันธุ์ และมาคุยกับผูใ้ หญ่เรือ่ ง
การฟื้นผักกินได้ที่อยู่ริมถนนให้กลับมา คือก่อนหน้านี้ผู้ใหญ่เคยลองปลูกแล้ว
รอบหนึ่ง แต่ไม่ได้ปลูกเยอะ ครั้งนี้เด็กๆ เลยอยากทำ�บ้าง จะได้มีผักกินได้ริมถนน
เยอะขึ้น” เจี๊ยบเล่าถึงที่มาของกิจกรรมปลูกป่าข้างถนนของกลุ่ม

82

ปลูกใจรักษ์โลก

‘ป่าข้างถนน’
ที่ทุกคนกินได้
เมือ่ ได้กล้าไม้แล้ว กิจกรรมต่อไปคือการชักชวนชุมชนมาร่วมปลูกพันธุไ์ ม้
ท้องถิ่นริมทางเดินในหมู่บ้าน ในวันจัดกิจกรรมปลูกป่าข้างถนน ทุกๆ คนในชุมชน
มารวมตัวกันโดยนัดหมาย กล้าไม้ถกู ลำ�เลียงมาพร้อมเพรียง ขณะทีผ่ ใู้ หญ่แต่ละคน
ก็ถอื อุปกรณ์กนั มาพร้อมสรรพ ทัง้ เครือ่ งตัดหญ้า ไว้ตดั ถางหญ้าตามข้างทาง และ
จอบเสียม ไว้ส�ำ หรับขุดหลุมปลูกกล้าไม้นานาพันธุ์ ซึง่ ล้วนเป็นไม้ทอ่ี อกดอกออกผล
แล้วสามารถเก็บมากินได้ทั้งสิ้น เช่น มะม่วง สะเดา แค มะนาว มะรุม ขี้เหล็ก
มะปราง มะคึก เป็นต้น
กิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นการเรียนรู้และลงมือทำ�ร่วมกันของทั้งเด็กและ
ผู้ใหญ่ในชุมชน โดยมีการแบ่งหน้าที่กันคร่าวๆ คือ ผู้ใหญ่จะเป็นฝ่ายตัดถางหญ้า
และขุดหลุม ส่วนเด็กและเยาวชนทุกคนทีม่ าร่วมจะเป็นผูป้ ลูก ซึง่ น่าปลืม้ ใจทีเ่ ด็กเล็ก
ชั้นประถมศึกษาจำ�นวนไม่น้อยกระตือรือร้นขอปลูกต้นไม้เอง โดยมีผู้ใหญ่คอย
ให้คำ�แนะนำ� เกิดเป็นสายสัมพันธ์การเรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นธรรมชาติของคน
ในชุมชน ซึ่งจะเป็นพลังหนุนเสริมนำ�ไปสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป
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“การปลูกต้นไม้ในวันนีม้ นั ทำ�ให้เด็กเขามีบทบาทของตัวเอง จากทีแ่ ต่เดิม
กิจกรรมในชุมชนจะเป็นผูใ้ หญ่ท�ำ ตลอด แต่กจิ กรรมวันนีเ้ หมือนเด็กเขาได้สร้างบ้าน
ของเขาเอง สร้างทีย่ นื ให้ตวั เอง จากทีเ่ อาเวลาไปสุมหัวตามบ้านเพือ่ น เอาเงินพ่อแม่
ไปเล่นเกมคอมพิวเตอร์ที่ร้านเกม กิจกรรมทำ�ให้เขามารวมกลุ่มกัน เอาเวลามา
ทำ�ประโยชน์” แจ๊ค พี่เลี้ยงของโครงการกล่าว
และไม่ตอ้ งบอกก็นา่ จะรู้ ว่าบรรยากาศในกิจกรรมวันนัน้ เต็มไปด้วยความสุข
และความสนุกสนาน เด็กๆ ภาคภูมิใจที่ได้ปลูกต้นไม้ด้วยมือของตัวเอง ขณะที่
ผู้ใหญ่ก็ปลื้มใจที่ได้เห็นเยาวชนในพื้นที่เกิดการเรียนรู้และมีจิตสำ�นึกด้านอนุรักษ์
อย่างเต็มเปี่ยม
“ภูมิใจที่เด็กตัวเล็กตัวน้อยได้มาปลูกต้นไม้ มันทำ�ให้เขาเกิดความภูมิใจ
ว่าตัวเองมีประโยชน์ รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของหมู่บ้าน เป็นคนหนึ่งที่ช่วยให้หมู่บ้าน
มีตน้ ไม้ เมือ่ เวลาเขาโตไปเขาก็บอกได้วา่ ต้นนีน้ ะฉันเป็นคนปลูก เป็นความรูส้ กึ ดีๆ
ที่จะอยู่ไปกับเขา และเขาก็จะได้ถ่ายทอดให้รุ่นต่อๆ ไป” สั้นกล่าวอย่างภูมิใจ

เมื่อป่าขยาย
และชุมชนขยับ
โครงการเยาวชนอาสาอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ท้องถิ่นลำ�นํ้าน่าน-แควน้อย
ของกลุม่ เยาวชนรักษ์นกจอมทอง ถือว่าให้ผลสำ�เร็จทีม่ ากมายเกินเป้า ไม่วา่ จะเป็น
ไม้พันธุกรรมท้องถิ่นกว่า 15 ชนิดพันธุ์ได้รับการอนุรักษ์ไว้ไม่ให้สูญพันธุ์, ชุมชนได้
แหล่งอาหารจากป่าที่ใกล้แสนใกล้บ้าน เกิดการพึ่งพาตนเองด้วยการจัดการ
ทรัพยากรภายในชุมชน โดยไม่ต้องหวังพึ่งปัจจัยอาหารจากภายนอก, เด็กและ
เยาวชนห่างจากอบายมุข และเกิดการใช้เวลาว่างอย่างเป็นประโยชน์, เกิดความ
สามัคคีขนึ้ ในชุมชน และเกิดการเชือ่ มสัมพันธ์ระหว่างคนต่างวัย ทัง้ ผูใ้ หญ่และเด็ก
ที่ได้มาเรียนรู้และทำ�งานร่วมกันโดยมีพืชพันธุกรรมท้องถิ่นเป็นตัวเชื่อม
เหนืออื่นใดคือ เยาวชนในชุมชนเกิดการตระหนักถึงความสำ�คัญของ
ทรัพยากรพันธุ์ไม้ในชุมชน เล็งเห็นถึงวิถีของชุมชนที่สอดคล้องไปกับวิถีของ
ธรรมชาติ และเกิดจิตสำ�นึกที่จะอนุรักษ์ โดยเฉพาะแกนนำ�แถว 2 ของกลุ่มที่เป็น
นักเรียนชั้นประถมศึกษา การได้เข้ามาร่วมกิจกรรมทำ�ให้เด็กๆ เกิดจิตสำ�นึก ทั้งยัง
ได้เรียนรูแ้ ละฝึกทักษะการเพาะพันธุแ์ ละปลูกกล้าไม้เป็นวิชาติดตัวเพือ่ นำ�ไปเผยแพร่
ในวงกว้างสืบต่อไป
ซึ่งการเผยแพร่ที่ว่านั้นก็ไม่ต้องรอนานเลย เมื่อปัจจุบัน ได้มีการขยายผล
โครงการไปยังกลุ่มในชุมชนใกล้เคียง เช่น กลุ่มครอบครัวสร้างโลกเย็น, กลุ่ม
ครอบครัวพอเพียง ฯลฯ จนเกิดการทำ�งานร่วมกันระหว่างชุมชน ในการเรียนรูป้ ญ
ั หา
ร่วมกัน และร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และพันธุ์ไม้ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมของพืชท้องถิ่นต่อไป
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ในวันทีป่ า่ ในพืน้ ทีอ่ น่ื ๆ กำ�ลังหดหาย แต่ในพืน้ ทีห่ นึง่ ใน จ.พิษณุโลก ป่ากลับ
กำ�ลังแตกกิ่งเติบโตอยู่ริมถนน ผลิดอกออกผลที่ทุกคนในชุมชนสามารถเก็บกินได้
โดยไม่มีใครหวง และพร้อมๆ กันนั้น ต้นกล้าอีกจำ�นวนหนึ่งก็กำ�ลังเติบโตพร้อมจะ
เป็นร่มเงาให้แก่ชมุ ชนในอนาคต ไม่ตา่ งอะไรกับเมล็ดพันธุอ์ กี จำ�นวนไม่นอ้ ย ทีไ่ ด้รบั
ปุ๋ยแห่งจิตสำ�นึกและได้รับนํ้าแห่งความรักษ์ถิ่นเกิด จนหน่อกล้าชำ�แรกออกจาก
เมล็ด พร้อมจะเติบโตเป็นไม้รุ่นที่ 2 แผ่ขยายร่มเงาตามอย่างรุ่นพี่ ให้แก่ชุมชนและ
พื้นที่โดยรอบต่อๆ ไป
ช่วงเวลานีส้ �ำ หรับพืน้ ทีอ่ นื่ จะเป็นเช่นไรไม่อาจรู้ แต่ส�ำ หรับทีน่ ี่ ต.จอมทอง
อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ป่า-นก-ผู้ใหญ่-เด็ก ทุกชีวิตกำ�ลังหลอมรวมเป็น
หนึ่งเดียวอยู่ในวิถีของธรรมชาติ
และภายใต้วิถีนี้ ทุกคนกำ�ลังมีความสุข
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สรุปขั้นตอนการทำ�งาน

พันธุ์ไม้ท้องถิ่นลดลง
เราต้องช่วยกันฟื้นฟู

สืบค้นสาเหตุลดลงของพันธุ์ไม้ท้องถิ่น
ร่วมกับผู้ใหญ่ในชุมชน

คืนข้อมูลการสำ�รวจให้ชุมชน
และช่วยกันคิดวิธีการเก็บรักษา
พันธุ์และขยายพันธุ์
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กิจกรรมปลูกป่าข้างถนน
ฟื้นฟูพันธุ์ไม้ท้องถิ่นในชุมชน

ชวนเยาวชนในชุมชนสำ�รวจ
และเก็บข้อมูลพันธุ์ไม้ท้องถิ่น
ที่มีในชุมชน
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สิ่งที่ได้เรียนรู้
ศักดา ศรีพูล (แจ๊ค)

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
การศึกษานอกโรงเรียน จ.พิษณุโลก

“การได้มาทำ�โครงการทำ�ให้ได้เรียนรู้การทำ�งานร่วมกับเพื่อนๆ และ
การคอยดูแลน้องๆ ที่อยู่ในวัยอยากรู้อยากเห็น ซึ่งเป็นงานที่เหนื่อย
แต่ก็สนุก และที่สำ�คัญคือ ก่อนทำ�โครงการผมไม่มีความรู้เรื่อง
การปลูกต้นไม้เลย เคยลองปลูกแล้วไม่รอด ไม่สามารถขยายพันธุไ์ ด้
ทำ�ให้ไม่อยากปลูก เวลาแม่ให้ตัดหญ้าที่บ้านถ้าเจอต้นไม้ที่ไม่รู้จัก
ก็จะตัดทิง้ หมด แต่เดีย๋ วนีเ้ วลาตัดหญ้าถ้าเจอต้นไม้ทไี่ ม่รจู้ กั ก็จะเก็บ
แล้วนำ�มาปลูก”
ศิริลักษณ์ ยิ้มทอง (เดียร์)

ปวช. ชั้นปีที่ 1 แผนกศิลปกรรม สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิค
วิทยาลัยอาชีวศึกษา จ.พิษณุโลก

“เมื่อก่อนเป็นคนสนใจเรื่องต้นไม้น้อยมาก เพราะคิดว่าไม่ใช่เรื่อง
ของตัว คนอืน่ ยังไม่สนใจเลย แล้วทำ�ไมเราต้องสนใจด้วย จนได้เข้ามา
อยูใ่ นกลุม่ และกลายมาเป็นพีท่ ตี่ อ้ งดูแลน้องๆ ความคิดจึงเปลีย่ นไป
เห็นถึงประโยชน์ของต้นไม้มากขึ้น”
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ที่ปรึกษากลุ่มเยาวชน

อภิลักษณ์ สมบุญมี (แจ๊ค)

ผู้ประสานงาน ศูนย์เสริมสร้างองค์กร
ชาวบ้านเพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
จ.พิษณุโลก

“อยากเห็ น เด็ ก ที่ จ ะโตเป็ น ผู้ ใ หญ่
รักชุมชนและรักษาวิถีชีวิตของชุมชน
ต่อไป เปลี่ยนจากเด็กติดเกมและเด็ก
ที่มีนิสัยเอาแต่ใจ หันมาใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์และร่วมทำ�กิจกรรม
เพื่อชุมชน”

โครงการเยาวชนอาสาอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ท้องถิ่น
ลำ�นํ้าน่าน-แควน้อย
โดย : กลุ่มเยาวชนรักษ์นกจอมทอง จ.พิษณุโลก
หัวหน้าโครงการ
นายศักดา ศรีพลู
คณะทำ�งานโครงการ
1. นางสาวศิริลักษณ์ ยิ้มทอง
2. นางสาวกาญจนา จันทร์รัก
ที่ปรึกษาโครงการ
นายอภิลักษณ์ สมบุญมี
ศูนย์เสริมสร้างองค์กรชาวบ้านเพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
จ.พิษณุโลก
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06

ป่าไม้-สายนํ้า-มนุษย์
สามก้อนเส้าแห่งความสุขของทุกชีวติ
โดย : กลุ่มเยาวชนคนรักบ้านเกิดจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูห้วยทราย
ให้ยั่งยืน โรงเรียนร่องคำ� จ.กาฬสินธุ์

ป่าไม้คือต้นกำ�เนิดของสายนํ้า และเพราะมีนํ้า ป่าไม้จึงดำ�รงอยู่ได้
เช่นเดียวกับมนุษย์ ที่ต้องพึ่งพาอาศัยป่าไม้และสายนํ้าในการดำ�รงชีวิต
ช่วยดูแลรักษาให้ป่าไม้และสายนํ้าดำ�รงอยู่ได้
ถึงที่สุดแล้ว ป่าไม้-สายนํ้า-มนุษย์ จึงเป็นเหมือนหินสามเส้าที่ต่างต้อง
พึง่ พาอาศัยและเกือ้ หนุนซึง่ กันและกัน หากหินก้อนใดก้อนหนึง่ หายไป อีกสองก้อน
ก็ยากที่จะดำ�รงอยู่ได้
เหมือนเช่นที่ อ.ร่องคำ� จ.กาฬสินธุ์ ทีว่ นั นีส้ ายนาํ้ ซึง่ เป็นเหมือนสายเลือด
หล่อเลี้ยงทุกชีวิตในพื้นที่โดยรอบ กำ�ลังเสื่อมโทรมและแห้งหมองลง จึงถึงเวลา
ทีเ่ ยาวชนและชุมชนในฐานะก้อนเส้าหนึง่ ต้องลุกขึน้ มาร่วมกันฟืน้ ฟูสายนา้ํ ให้กลับมา
ไหลชุ่มเย็นอีกครั้ง
เพื่อความสมดุลของระบบนิเวศ และเพื่อความสุขของทุกชีวิต
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การอนุรัก ษ์ ลำ � ห้ ว ยทรายเป็นการต่อยอด
ความคิดและสานต่องานจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง
โดยเรียนรู้การทำ�งานจากรุ่นสู่รุ่น และอาศัย
การมีส่วนร่วมของทุกคน
ห้วยทราย
ในวันแห้งหมอง
‘ลำ�ห้วยทราย’ เป็นสายนํา้ เล็กๆ ทีม่ ตี น้ กำ�เนิดมาจากป่าดงแม่เผด อ.ดอนจาน
จ.กาฬสิ น ธุ์ ทอดตัวผ่าน อ.ร่อ งคำ� จ.กาฬสินธุ์ และไหลลงสู่แม่นํ้า ชีบริเ วณ
ต.สะอาด อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด รวมระยะทางทั้งสิ้น 42 กิโลเมตร
แม้จะเป็นเพียงลำ�นํา้ สายเล็กๆ แต่ดว้ ยความอุดมสมบูรณ์ ทำ�ให้ล�ำ ห้วยทราย
กลายเป็นแหล่งอาหารของคนในชุมชน ช่วยให้ชมุ ชนมีพชื พันธุธ์ ญ
ั ญาหารอุดมสมบูรณ์
และมีนํ้าในการอุปโภคบริโภคและประกอบเกษตรกรรม
อย่างไรก็ตาม ในฤดูนํ้าหลาก นํ้าจะไหลเชี่ยวแรงกัดเซาะตลิ่ง ทำ�ให้
ลำ�ห้วยทรายตื้นเขิน ไม่สามารถกักเก็บนํ้าไว้ใช้ได้ตลอดปี ยิ่งในฤดูแล้ง นํ้าจะ
เหือดแห้งเพราะนํ้าส่วนใหญ่อยู่ใต้พื้นทราย ทำ�ให้ชุมชนไม่มีนํ้าใช้ทำ�เกษตรกรรม
ทั้งปัจจุบันยังมีการปล่อยนํ้าเสียจากชุมชนที่อาศัยอยู่โดยรอบลงสู่ลำ�ห้วยโดยตรง
ทำ�ให้ลำ�ห้วยทรายเริ่มเกิดภาวะเสื่อมโทรมลง
“แต่ก่อนห้วยทรายมีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า
เป็นแหล่งอาหารและผูค้ นได้ใช้ประโยชน์จากนา้ํ และป่า สองฟากฝัง่ มีชาวบ้านอยูก่ นั
เป็นชุมชนใหญ่ หากเราไม่ชว่ ยกันดูแลรักษาก็จะส่งผลต่อผูค้ น” นิธนันท์ นาเมืองรักษ์
หรือ ‘ก้อย’ อดีตประธานชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กล่าว
ด้วยความห่วงใยในลำ�ห้วยอันเป็นเส้นเลือดหล่อเลี้ยงชีวิตของชุมชนมา
นับแต่อดีตกาล ‘กลุม่ เยาวชนคนรักบ้านเกิดจิตอาสาพัฒนาฟืน้ ฟูหว้ ยทรายให้ยงั่ ยืน’
จึงถูกก่อตั้งขึ้น โดยเป็นการรวมกลุ่มกันของนักเรียนใน ‘ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม’
โรงเรียนร่องคำ� จ.กาฬสินธุ์ ทีท่ �ำ กิจกรรมด้านสิง่ แวดล้อมในโรงเรียนอย่างต่อเนือ่ ง
มาเนิ่นนานในลักษณะของเครือข่ายรุ่นพี่-รุ่นน้อง โดยแกนนำ�ที่เป็นเยาวชนกว่า
40 คนมุง่ หวังทีจ่ ะรักษาและฟืน้ ฟูล�ำ ห้วยทรายให้ใสสะอาด ให้ชมุ ชนสามารถใช้ประโยชน์
และเป็นแหล่งเรียนรูข้ องชุมชนและโรงเรียนโดยรอบ นับแต่กอ่ ตัง้ จนปัจจุบนั เป็นเวลา
กว่า 8 ปีแล้ว
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จิตสำ�นึกจาก ‘พี่’ สู่ ‘น้อง’
และแรงผลักจาก ‘ครู’ สู่ ‘ศิษย์’
แม้จะเป็นเพียงเยาวชน แต่ตอ้ งยอมรับว่ากลุม่ มีบคุ ลากรทีม่ ศี กั ยภาพและ
ความเข้มแข็งไม่นอ้ ยหน้าผูใ้ หญ่ ซึง่ นัน่ เกิดจากกระบวนการการสืบทอดคนทำ�งาน
จากรุ่นสู่รุ่น จากพี่สู่น้อง โดยเฉพาะจิตสำ�นึกในการรักษาและฟื้นฟูลำ�ห้วยทราย
“การอนุรกั ษ์ล�ำ ห้วยทรายเป็นการต่อยอดความคิดและสานต่องานจากรุน่ พี่
สู่รุ่นน้อง โดยเรียนรู้การทำ�งานจากรุ่นสู่รุ่น และอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกคน”
ก้อย ในฐานะผู้นำ�การทำ�กระบวนการกลุ่ม กล่าวถึงการส่งต่อจิตสำ�นึกสู่รุ่นน้อง
และนอกจากรุ่นพี่ที่ช่วยชี้นำ�แล้ว อีกปัจจัยที่มีส่วนช่วยสนับสนุนการทำ�
กิจกรรมของกลุ่มอย่างยิ่ง นั่นก็คือ อาจารย์ที่ปรึกษาและโรงเรียน
“เราบูรณาการให้การทำ�โครงการด้านสิ่งแวดล้อมกลายมาเป็นส่วนหนึ่ง
ในวิชาเรียน มีการจัดทำ�โครงงานวิทย์สู่ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการ
นำ�โครงงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมาเป็นส่วนหนึ่งของวิชาเรียน การเรียนการสอน
ก็เปลี่ยนไป จากแต่เดิมครูจะเป็นคนสอนอย่างเดียว เราก็ได้เรียนรู้จากเด็กและ
นำ�ไปสอนในสาระวิชาการทีเ่ ราสอนได้ดว้ ย” กล่อมจิต ดอนภิรมย์ อาจารย์ทปี่ รึกษา
ของกลุ่ม กล่าวด้วยรอยยิ้ม
และเป็นเพราะแรงผลักดันของอาจารย์ร่วมกับแกนนำ�นี่เอง ‘โครงการ
เยาวชนคนรักบ้านเกิดจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูห้วยทรายให้ยั่งยืน’ จึงเกิดขึ้น และได้
เข้าร่วมในโครงการปลูกใจ รักษ์โลก ในเวลาต่อมา
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เข้าถึงปัญหา
สร้างเครือข่าย และขยายจิตสำ�นึก
หลังจากได้รับการสนับสนุนจากโครงการ กิจกรรมแรกที่กลุ่มได้จัดทำ�ขึ้น
ก็คือ กิจกรรมการศึกษาระบบนิเวศลำ�ห้วยทราย ลงพื้นที่สำ�รวจและศึกษาชุมชน
โดยรอบลำ�ห้วยทราย โดยมีปราชญ์ชาวบ้านผู้เฒ่าผู้แก่มาให้ความรู้เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ของชุมชน การใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าบริเวณห้วยทรายในอดีต
การเปลี่ยนแปลงสภาพของสายนํ้า จนทำ�ให้สมาชิกกลุ่มเกิดการเรียนรู้ นำ�ข้อมูล
มาประมวลวิเคราะห์ นำ�ไปใช้ในการวางแผนการทำ�งานเพื่อรักษาระบบนิเวศ
ดั้งเดิมของลำ�ห้วยทรายต่อไป
เพือ่ สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้เกิดขึน้ ในวงกว้าง กลุม่ จึงได้จดั กิจกรรม
เดิ น รณรงค์ แ ละประชาสั ม พั น ธ์ เ สี ย งตามสาย เพื่ อ สร้ า งแนวร่ ว มและสื่ อ สาร
ทำ�ความเข้าใจกับชุมชน ให้ช่วยกันดูแลรักษาลำ�ห้วยทราย โดยเริ่มต้นง่ายๆ จาก
ครัวเรือนของตนเอง ด้วยการไม่ทง้ิ ขยะลงลำ�ห้วย ลดการใช้สารเคมี ไม่ปล่อยนํา้ เสีย
จากครัวเรือนลงลำ�ห้วย และนำ�ผลจากการลงศึกษาข้อมูลลำ�ห้วยทรายมาบอกต่อ
ถึงความเปลีย่ นแปลงไปของลำ�ห้วยทราย รวมไปถึงขอความร่วมมือจากหน่วยงาน
ในท้องถิ่น ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเทศบาลอำ�เภอร่องคำ�
นอกจากการสร้างแนวร่วมที่เป็นผู้ใหญ่แล้ว อีกกลุ่มที่ขาดไม่ได้ก็คือ
เยาวชน ด้วยแรงสนับสนุนจากภาคีและชุมชน กลุ่มจึงได้จัดกิจกรรม ‘ค่ายนักรบ
สิ่งแวดล้อม’ ณ โรงเรียนร่องคำ� เพื่อสร้างจิตสำ�นึกอนุรักษ์ให้แก่นักเรียนในพื้นที่
อ.ร่องคำ� อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ และ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นพื้นที่ที่
ลำ�ห้วยทรายไหลผ่าน โดยมีนกั เรียนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมถึง 200 คน จาก
4 โรงเรียน ถือเป็นการขยายเครือข่ายเยาวชนในพืน้ ทีใ่ นการช่วยกันดูแลลำ�ห้วยทราย
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนได้เป็นอย่างดี

ความสำ�เร็จ
เกิดได้จากการลงมือทำ�
หลังจากขยายแนวร่วมในชุมชน และส่งต่อจิตสำ�นึกให้แก่เยาวชนในพืน้ ที่
แล้ว ก็ถึงเวลาที่กลุ่มจะได้สร้างความสำ�เร็จให้เกิดขึ้นด้วยการลงมือทำ�จริง โดย
จัดกิจกรรม ‘งานรวมพลคนรักษ์หว้ ยทราย’ ซึง่ เป็นการปลูกต้นไม้ในพืน้ ทีล่ �ำ ห้วยทราย
โดยมีทั้งไม้ยืนต้นที่เป็นพันธุ์ไม้ท้องถิ่นกว่า 10,000 ต้น ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก
อุทยานแห่งชาติภพู าน เพือ่ ฟืน้ ฟูระบบนิเวศให้แก่ล�ำ ห้วยทรายด้วยการเพิม่ ปริมาณ
ป่าไม้ รวมถึงมีการปลูกหญ้าแฝก ที่เทศบาลอำ�เภอร่องคำ�ให้การสนับสนุนอีกกว่า
100,000 ต้น เพื่อรักษาหน้าดินไม่ให้พังทลายในยามนํ้าหลากอีกด้วย
การจัดเตรียมงาน กลุ่มมีการวางแผนการทำ�งานร่วมกันอย่างเข้มแข็ง
ทัง้ ยังมีแนวร่วมสำ�คัญจากสภานักเรียน อาจารย์ทป่ี รึกษา และโรงเรียนให้การสนับสนุน
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กิจกรรมครัง้ นีไ้ ด้เรียนรูก้ ารทำ�งานพร้อมกับ
ลงมือทำ�งานจริง หนูจะพัฒนางานเก่า และ
สานงานด้านการอนุรกั ษ์ตอ่ ไป เพอื่ พลิกฟนื้
ความสมบูรณ์ของห้วยทรายกลับคืนมาให้ได้
ด้วยดี มีการแบ่งหน้าทีต่ ามความเหมาะสมของแต่ละคน ขณะทีก่ ารเตรียมสถานที่
และการขนย้ายพันธุ์กล้าไม้เข้าไปเตรียมในพื้นที่ปลูก ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วม
อย่างพร้อมใจกัน
จนถึงวันที่ 8 มิ.ย. 2556 ซึง่ เป็นวันจัดกิจกรรม ด้วยแรงประชาสัมพันธ์ของ
สมาชิกและแนวร่วมเยาวชนของกลุ่ม ก็ทำ�ให้มีเด็กนักเรียน ชาวบ้าน ผู้ปกครอง
คนเฒ่าคนแก่ ผูน้ �ำ ชุมชน รวมถึงเจ้าหน้าทีห่ น่วยงานของท้องถิน่ มาร่วมงานรวมแล้ว
กว่า 400 คน และทัง้ หมดได้ชว่ ยกันปลูกต้นไม้เลาะริมห้วยทราย เป็นระยะทางกว่า
3 กิโลเมตร นับจากหมู่บ้านเล็กกุดลิง กลาง อ.ร่องคำ� ไล่เลาะตามลำ�ห้วยทรายที่
ไหลผ่านทุ่งนาไปจนสุดเขตถนนสายร่องคำ�-โพธิ์ชัย
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การจัดกิจกรรมจะมีผคู้ นมาช่วยกันมากขึน้ ทุก
ครั้ง เช่น กิจกรรมปลูกต้นไม้ ทีมทำ�งานและ
คนเข้าร่วมงานมากกว่าปีที่ผ่านมา
กิจกรรมที่กินเวลากว่า 3 ชั่วโมงเป็นไปอย่างสนุกสนาน สมาชิกช่วยกัน
ทำ�งานอย่างขะมักเขม้น ทั้งสวัสดิการ บริการนํ้าดื่ม เดินถือกระเป๋ายา ช่วยกัน
เก็บถุงกล้าไม้และขยะระหว่างทาง ฯลฯ ซึง่ เป็นบรรยากาศการทำ�งานทีม่ งุ่ มัน่ ตัง้ ใจ
บนจิตสำ�นึกของความรักและหวงแหนทรัพยากรในชุมชน
“ก้าวเข้ามาทำ�กิจกรรมนี้เป็นครั้งแรกค่ะ วันนี้ทำ�หน้าที่เป็นช่างภาพและ
ช่วยปลูกต้นไม้ กิจกรรมครัง้ นีไ้ ด้เรียนรูก้ ารทำ�งานพร้อมกับลงมือทำ�งานจริง หนูจะ
พัฒนางานเก่า และสานงานด้านการอนุรักษ์ต่อไป เพื่อพลิกฟื้นความสมบูรณ์ของ
ห้วยทรายกลับคืนมาให้ได้” ดารารัตน์ นาพรมมา หรือ ‘ยุย้ ’ ประธานชมรมฯ คนปัจจุบนั
เล่าถึงกิจกรรมรวมพลคนรักษ์ห้วยทรายด้วยรอยยิ้ม

ศักยภาพที่เกิดขึ้น
พร้อมจิตสำ�นึก
“การจัดกิจกรรมจะมีผคู้ นมาช่วยกันมากขึน้ ทุกครัง้ เช่น กิจกรรมปลูกต้นไม้
ทีมทำ�งานและคนเข้าร่วมงานมากกว่าปีทผี่ า่ นมา” คือคำ�ยืนยันจากก้อย ซึง่ บ่งบอก
ถึงการขยายแนวร่วมที่ถือว่าประสบความสำ�เร็จอย่างต่อเนื่อง
และมากกว่าแนวร่วม คือศักยภาพและจิตสำ�นึกที่เกิดขึ้นอย่างแข็งแกร่ง
ในกลุ่มเยาวชน อันเกิดจากการได้ลงมือทำ�โครงการ ซึ่งนอกจากทักษะที่ได้จาก
โครงการอย่างวิธีการปลูกต้นไม้และหญ้าแฝก รวมถึงการบริหารจัดการทีมงาน
ภายใต้ระยะเวลาการเตรียมงานที่จำ�กัดแล้ว อีกศักยภาพที่เห็นเด่นชัดที่สุดก็คือ
การแบ่งเวลา ทีเ่ ยาวชนแต่ละคนล้วนมีภาระหน้าทีข่ องตัวเองอยูแ่ ล้ว ทัง้ เรียนหนังสือ
ซ้อมกีฬา ทำ�งานบ้าน และอืน่ ๆ แต่ทกุ คนต่างก็แบ่งเวลามาทำ�กิจกรรมอย่างขมีขมัน
บ่งบอกได้ดีถึงจิตสำ�นึกที่เกิดขึ้นกับอนาคตของชุมชนเหล่านี้
“อย่างตอนไปขนต้นไม้ก็ไม่ได้บอกน้องๆ เพราะกลัวน้องๆ จะเหนื่อย
จึงเดินมาเฉพาะแกนนำ� แต่น้องๆ ก็เดินตามกันมาช่วยขนโดยที่เราไม่ได้บอก
มันเป็นความประทับใจที่สามารถปลูกจิตสำ�นึกให้เขาได้” ก้อยกล่าวถึงน้องๆ ด้วย
รอยยิ้มภาคภูมิใจ
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แม้กจิ กรรมทีเ่ กิดขึน้ จะเป็นเพียงกิจกรรมเล็กๆ ในชุมชน แต่ดว้ ยศักยภาพ
และจิตสำ�นึกของกลุม่ เยาวชนเหล่านี้ เชือ่ เหลือเกินว่าสิง่ เล็กๆ ทีเ่ กิดขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
เช่นนี้ จะช่วยรักษาและฟืน้ ฟูล�ำ ห้วยทรายและแหล่งทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน
ใน อ.ร่องคำ� ให้พลิกฟื้นกลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งได้อย่างแน่นอน
ณ วันนี้ แม้หนึง่ ในก้อนเส้าของชุมชนอย่างลำ�ห้วยทราย จะยังไม่พลิกฟืน้ ขึน้
อย่างทันทีทนั ควัน แต่ดว้ ยการเติบโตอย่างเข้มแข็งของเส้าอีกก้อนหนึง่ ในนามเยาวชน
และชุมชน อ.ร่องคำ� จ.กาฬสินธุ์ ก็ท�ำ ให้มนั่ ใจได้วา่ อย่างไรก็ตาม ลำ�ห้วยทรายจะ
ไม่มีวันต้องเสื่อมโทรมอย่างโดดเดี่ยวอีกต่อไป
เพราะวั น นี้ ก ลุ่ ม เยาวชนและชุ ม ชนได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความสำ � คั ญ ของ
เส้ น เลื อ ดใหญ่ ส ายนี้ อ ย่ า งแม่ น มั่ น และพร้ อ มจะสละเวลาในชี วิ ต เพื่ อ ฟื้ น ฟู
ระบบนิเวศของทั้งป่าไม้และลำ�ห้วยอย่างเข้มแข็งจริงจัง
เพื่อความสุขของทุกชีวิตในดินแดนแห่งนี้
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สรุปขั้นตอนการทำ�งาน

ลำ�ห้วยทรายนํ้าแห้งและมีการปล่อย
นํ้าเสียจนมีสภาพเสื่อมโทรม

ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
สร้างแนวร่วมครัวเรือนดูแลห้วยทราย
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ศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชนและ
ระบบนิเวศลำ�ห้วยทราย

จัดค่าย ‘นักรบสิ่งแวดล้อม’
ขยายเครือข่ายเยาวชนร่วมดูแล
ห้วยทราย

ปลูกต้นไม้ ฟื้นฟูระบบนิเวศ
ลำ�ห้วยทราย
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สิ่งที่ได้เรียนรู้
นิธนันท์ นาเมืองรักษ์ (ก้อย)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนร่องคำ�

“การเข้ามาทำ�งานในจุดนีม้ นั เปลีย่ นทุกสิง่ ทุกอย่างของตัวผมไปเลย
เมือ่ ก่อนนีผ้ มเป็นคนขีอ้ าย ไม่กล้าพูดไม่กล้าคิด แต่พอได้ท�ำ จึงทำ�ให้
เรารู้ว่านี่คือสิ่งที่เราชอบ จึงหันตนเองเข้าสู่วงการสิ่งแวดล้อมอย่าง
เต็มตัว อยากให้ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดี ทุกคนร่วมมือกันดูแล
สิ่งแวดล้อมให้อยู่นานๆ จนชั่วลูกหลาน และอยากพัฒนาศักยภาพ
ตนเองในเรื่องสิ่งแวดล้อมไปเรื่อยๆ”

ดารารัตน์ นาพรมมา (ยุ้ย)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนร่องคำ�

“เมื่อก่อนไม่เคยสนใจอะไรรอบตัว ไม่เคยคิดทำ�กิจกรรม และไม่คิด
ว่าต้องมาทำ�งานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม แต่เมื่อได้เข้ามาทำ�กิจกรรม
ร่วมกับรุ่นพี่ ได้เรียนรู้และเริ่มมีความรู้ในการทำ�กิจกรรมเพื่อชุมชน
ได้ความร่วมมือจากชุมชน ได้ทำ�งานด้านที่ตัวเองถนัด ก็ทำ�ให้รู้สึก
อยากทำ�และอยากสานงานต่อจากรุน่ พี่ อยากดูแลสิง่ แวดล้อมให้ดขี น้ึ
อยากให้ชมุ ชนช่วยกันดูแลห้วยทรายร่วมกับเด็กๆ อย่างพวกเราต่อไป”
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ที่ปรึกษากลุ่มเยาวชน

กล่อมจิต ดอนภิรมย์

อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

“การทำ�งานอย่างมีส่วนร่วมเป็นการ
ลดช่องว่างระหว่างครูกับนักเรียนได้
ดีมาก คือเขาก็เข้าใจเรา เราก็เข้าใจเขา
เป็นมิตรแท้ต่างวัยต่อกัน โครงการ
ปลู ก ใจ รั ก ษ์ โ ลก แตกต่ า งจาก
โครงการอืน่ ตรงทีโ่ ครงการอื่นทำ�เสร็จ
แล้วจบ แต่โครงการนี้สอนเรื่องความ
ยั่งยืน ตรงนี้มีคุณค่ามากกว่ารางวัลที่
เราได้รับ สิ่งที่เด็กและครูได้คือความ
ยั่ ง ยื น ในการเรี ย นรู้ ก็ อ ยากพั ฒ นา
ศักยภาพการทำ�งานของกลุ่มชมรม
อนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม และปลู ก ฝั ง
จิ ต สำ � นึ ก ให้ กั บ เด็ ก เยาวชนให้ รั ก ษ์
สิง่ แวดล้อมในชุมชนของตนเองต่อไป”

โครงการเยาวชนคนรักบ้านเกิดจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟู
ห้วยทรายให้ยั่งยืน
โดย : กลุม่ เยาวชนคนรักบ้านเกิดจิตอาสาพัฒนาฟืน้ ฟูหว้ ยทราย
ให้ยั่งยืน โรงเรียนร่องคำ� จ.กาฬสินธุ์
หัวหน้าโครงการ
นายนิธนันท์ นาเมืองรักษ์
คณะทำ�งานโครงการ
1. นางสาวชไมพร เยาวพันธ์
2. นางสาวทัศนีย์ คงสมหวัง
3. นางสาวอรพรรณ โพนไสว
4. นางสาวดารารัตน์ นาพรมมา
5. นางสาวชนิตา แก้วชารี
ที่ปรึกษาโครงการ
อาจารย์กล่อมจิต ดอนภิรมย์
โรงเรียนร่องคำ�
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07

‘พลับพลึงธาร’
แตกช่ออ่อนเหนือก้อนหิน
โดย : เครือข่ายเยาวชนชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน จ.พังงา

ขึน้ ชือ่ ว่า ‘หินก้อนเดียว’ คนทัว่ ไปอาจไม่เห็นความสำ�คัญอะไรมากมายนัก
แต่ถ้าหินก้อนเดียวนั้น คือแหล่งยึดรากของต้นไม้ต้นหนึ่งที่กำ�ลังใกล้จะ
สูญพันธุ์ และเผอิญว่าไม้ตน้ นัน้ มีสว่ นสำ�คัญอย่างยิง่ ต่อระบบนิเวศชุมชน หินก้อนนัน้
ก็ยอ่ มไม่ใช่หนิ ธรรมดาๆ อีกต่อไป แต่คอื ‘ทีพ
่ ง่ึ ’ ของไม้ตน้ นัน้ และคือ ‘ความหวัง’
ของชุมชนโดยรอบ
ขอชวนคุณล่องใต้สู่ จ.พังงา ไปรู้จักกับหินก้อนเล็กๆ ก้อนนั้น
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หายไปเมื่อวัน ‘ฟ้า’ ใส
‘พลับพลึงธาร’ หรือ ‘หอมนา้ํ ’ เป็นพืชนา้ํ เฉพาะถิน่ หายาก ทีอ่ ยูใ่ นบัญชีแดง
ของสหภาพเพือ่ การอนุรกั ษ์ธรรมชาติ (IUCN Red List) โดยพบได้แห่งเดียวในโลก
ในเขตพื้นที่ จ.ระนอง ตอนล่าง และ จ.พังงา ตอนบน เท่านั้น
พลับพลึงธารมีใบแบนยาวไหลไปตามกระแสนํ้า จึงเหมาะเป็นแหล่ง
ทีอ่ ยูอ่ าศัย ทีห่ ลบภัย และทีว่ างไข่ของสัตว์นาํ้ นานาชนิด บริเวณใดทีม่ พี ลับพลึงธาร
ขึ้นหนาแน่นจะช่วยลดความแรงของกระแสนํ้าได้ รวมทั้งเป็นแหล่งดักตะกอน
ทำ�ให้นาํ้ ใสสะอาด ขณะทีด่ อกของพลับพลึงธารก็มคี วามสวยงาม เป็นแหล่งอาหาร
ของเหล่าแมลง และมนุษย์เองก็ใช้ประโยชน์จากพลับพลึงธารได้มากมาย อาทิ
นำ�ไปเป็นส่วนผสมของครีมบำ�รุงผิว เป็นพืชนํา้ ส่งออกราคาแพง และอนุรกั ษ์ให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้
ในอดีต ตามแม่นํ้าลำ�คลองใน อ.คุระบุรี จ.พังงา เราจะพบเห็นพลับพลึง
ธารเติบโตสวยงามตามสายคลองตัง้ แต่หมูท่ ี่ 6 (บ้านห้วยทรัพย์) ยาวไปถึงหมูท่ ี่ 11
(บ้านแสงธรรม) แต่ปัจจุบัน พลับพลึงธารได้ลดจำ�นวนลงอย่างรวดเร็วจนเสี่ยงต่อ
การสูญพันธุ์ จะพบได้กเ็ พียงใน 2 หมูบ่ า้ นเท่านัน้ คือ หมูท่ ่ี 6 และหมูท่ ่ี 7 (บ้านบางซอย)
ทั้งนี้ สาเหตุการลดจำ�นวนลงของพลับพลึงธารมีทั้งทางตรงและทางอ้อม
ทางตรงคือมีการลักลอบขุดหัวพลับพลึงธารไปขายทั้งในและต่างประเทศ ขณะที่
ทางอ้อมเกิดจากการขุดลอกคลอง การขุดหินและทรายในคลองมาใช้ประโยชน์
รูปแบบการใช้ดินริมฝั่งคลองที่เปลี่ยนแปลงไป จากพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่เกษตร
ดั้งเดิมมาเป็นพื้นที่เกษตรเชิงเดี่ยว โดยเฉพาะการปลูกยางพาราและปาล์มนํ้ามัน
ทัง้ หมดนีท้ �ำ ให้กระแสนํา้ ไหลแรงขึน้ และเกิดการชะล้างพังทลายของหน้าดิน และ
เมือ่ เกิดอุทกภัย กระแสนาํ้ ก็จะพัดพาพลับพลึงธารหลุดไปตามกระแสนํา้ ส่งผลให้
พลับพลึงธารหายไปจากพื้นที่อย่างรวดเร็ว

พลับพลึงธารที่ อ.คุระบุรี กำ�ลังจะสูญพันธุ์
จากการขุดลอกคลอง จึงเกิดความสนใจที่จะ
เข้าร่วมขยายพันธุ์พลับพลึงธารให้อยู่ไป
นานๆ
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‘คลองนางย่อน’ ซึ่งไหลผ่านหมู่บ้านบางซอย ต.คุระ ถือเป็นพื้นที่หนึ่งที่
กำ�ลังประสบปัญหาการขุดลอกคลอง และเสี่ยงต่อการหายไปของพลับพลึงธาร
แต่ถอื เป็นโชคดีทชี่ าวบ้านและกลุม่ เยาวชนในพืน้ ทีไ่ ด้เล็งเห็นถึงปัญหา จึงได้มกี าร
ร่วมกันติดตามการเปลี่ยนแปลงของคลองนางย่อน และทดลองทำ�การอนุบาล
พลับพลึงธารกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์กรด้าน
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่คุระบุรี
ซึ่งหนึ่งในเยาวชนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนั้นก็คือ สุธารัตน์ พรมเกิด
หรือ ‘ฟ้า’ ที่ได้เปิดโลกทัศน์และเรียนรู้ถึงความสำ�คัญของธรรมชาติจากผู้ใหญ่ใน
ชุมชน จนเกิดการเติบโตทางความคิดและจิตสำ�นึก กอปรกับพลังของวัยรุน่ ทีพ่ ร้อม
จะลงแรงในสิ่งที่ตนศรัทธา ก็ได้ทำ�ให้ฟ้ากลายมาเป็นแกนนำ�กลุ่มเยาวชนรักษา
ถิ่นเกิดในเวลาต่อมา

จิตสำ�นึก
ที่แข็งแกร่งกลายเป็นหิน
ด้วยตระหนักถึงปัญหาที่กำ�ลังเกิดขึ้นในพื้นถิ่นของตนเอง ฟ้าและเพื่อนๆ
ในหมู่บ้านบางซอยจึงได้รวมกลุ่มกันก่อตั้ง ‘เครือข่ายเยาวชนชายฝั่งทะเลอันดามัน
ตอนบน จ.พังงา’ ขึ้น และได้มีโอกาสฝึกปรือพัฒนาความรู้และศักยภาพของตนเอง
ผ่านการเข้าร่วมทำ�กิจกรรมต่างๆ ในพืน้ ที่ จ.ระนอง-พังงา-ภูเก็ต ของพีๆ่ กลุม่ อันดามัน
ดิสคัฟเวอร์รี่ และ IUCN อย่างสม่ำ�เสมอ
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กระทั่งได้รับทราบข่าวของโครงการปลูกใจ รักษ์โลก ด้วยอยากจะดูแล
พลับพลึงธารและทรัพยากรธรรมชาติของบ้านเกิดไม่ให้เสือ่ มโทรมสูญพันธุ์ ฟ้าและ
เครือข่ายจึงได้จัดทำ� ‘โครงการหินก้อนเดียว’ ขึ้น โดยได้แรงบันดาลใจมาจาก
แนวคิดของคุณอาชำ�นิ ผูด้ แู ลพลับพลึงธาร ในคลองนาคา จ.ระนอง ทีเ่ คยกล่าวว่า
“แค่หนิ ก้อนเดียวใต้ตน้ ไม้ใหญ่ทห่ี ายไป ยังทำ�ให้ตน้ ไม้ใหญ่หลุดไปกับกระแสนํา้ ได้
และถ้าเกิดขนหินกันไปเป็นรถสิบล้อจะเกิดอะไรขึ้น”
หินก้อนหนึง่ ทีเ่ ป็นแหล่งยึดรากของต้นไม้ใหญ่ในวันทีก่ ระแสนาํ้ ไหลเชีย่ ว
จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่หินก้อนหนึ่ง แต่คือที่พึ่งสุดท้ายของไม้ใหญ่และระบบนิเวศ
ของชุมชน และในวันนีท้ ปี่ ญ
ั หาการขุดลอกคูคลอง นำ�หินและทรายออกไปจากพืน้ ที่
ทำ�ให้นํ้าไหลแรงและต้นไม้ไร้ที่พึ่ง ฟ้าและผองเพื่อนจึงปรารถนาที่จะทำ�หน้าที่
เสมือนหินก้อนนัน้ ทีแ่ ม้จะแลดูเล็กน้อย แต่กเ็ ป็นพลังของกลุม่ ก้อนเล็กๆ ทีม่ คี วาม
แข็งแกร่งยิง่ ใหญ่ ในอันทีจ่ ะอนุรกั ษ์สายนาํ้ และระบบนิเวศของชุมชน ผ่านการรักษา
พลับพลึงธารไว้ให้อยู่คู่ชุมชนตลอดไป
“ตอนเด็กๆ เคยทำ�กิจกรรมกับพีๆ่ ในชุมชนบ้านบางซอย ได้ท�ำ การสำ�รวจ
พลับพลึงธาร ต้นอ้อลิง ได้ตรวจวัดคุณภาพนํ้า วัดกระแสนํ้า จนเมื่อได้ยินว่าจะมี
การทำ�โครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม จึงอยากทำ�เรื่องพลับพลึงธารที่เราพอมีความรู้
อยู่บ้างแล้ว” ฟ้ากล่าวด้วยรอยยิ้ม
อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาการทำ�งานของเครือข่ายเยาวชนชายฝั่งทะเล
อันดามันตอนบน จ.พังงา ยังขาดการเชื่อมต่อกับเยาวชนในหมู่บ้านอื่นอยู่ การหา
หินก้อนอื่นๆ มาช่วยขับเคลื่อนงาน จึงเป็นแนวทางที่ฟ้าและเพื่อนเห็นว่าเป็น
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สิ่งสำ�คัญ แต่ด้วยเยาวชนในหมู่บ้านส่วนใหญ่ยังเป็นเด็กเล็ก ขณะที่เด็กรุ่นราว
คราวเดียวกับฟ้าก็ย้ายถิ่นไปเรียนต่างพื้นที่กันหมด ฟ้าจึงชวนเพื่อนๆ ที่วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า มาเป็นแกนนำ� ช่วยกันทำ�โครงการฯ เผยแพร่องค์ความรู้และ
สร้างความเข้าใจเรือ่ งระบบนิเวศคลองนางย่อนให้เยาวชนในพืน้ ที่ ต.คุระ อ.คุระบุรี
จ.พังงา เห็นคุณค่าของพลับพลึงธาร และช่วยกันอนุรักษ์ฟื้นฟูพลับพลึงธารและ
แม่นาํ้ ในท้องถิน่ ของตัวเอง เพราะพลับพลึงธารเติบโตในแหล่งนํา้ สะอาด การรักษา
ดูแลพลับพลึงธารจึงต้องดูแลแม่นํ้าลำ�คลองไปด้วยโดยปริยาย
“ฟ้าเล่าให้ฟังว่า พลับพลึงธารที่ อ.คุระบุรี กำ�ลังจะสูญพันธุ์จากการ
ขุดลอกคลอง จึงเกิดความสนใจทีจ่ ะเข้าร่วมขยายพันธุพ์ ลับพลึงธารให้อยูไ่ ปนานๆ
และมาร่วมเป็นแกนนำ�เยาวชนในโครงการหินก้อนเดียว” วัชราภรณ์ การคลอด หรือ
‘เมย์’ สมาชิกเครือข่ายฯ กล่าวถึงแรงบันดาลใจในการเข้าร่วมกลุ่ม

พลับพลึงธาร
ขยายพันธุ์อยู่กับ ‘อวน’
รู ป แบบการอนุ รั ก ษ์ พ ลั บ พลึ ง ธารของเครื อ ข่ า ยเยาวชนชายฝั่ ง ทะเล
อันดามันตอนบน จ.พังงา ใช้วิธีการดูแลและขยายพันธุ์พลับพลึงธาร ก่อนนำ�ไป
ปลูกคืนแก่ธรรมชาติ ซึง่ ฟ้าได้ไปเรียนรูว้ ธิ กี ารจากพีจ่ รัส ผูใ้ หญ่ใจดีกอ่ นลงมือทำ�จริง
โดยเริ่มต้น แกนนำ�เยาวชนได้ชักชวนเยาวชนบ้านบางซอย 8 คน มาช่วยกันเก็บ
เมล็ดพันธุ์พลับพลึงธารบริเวณคลองตาเลื่อนเพื่อนำ�เมล็ดมาอนุบาล แต่ด้วยขาด
ความรูท้ �ำ ให้เมล็ดพันธุท์ เี่ ก็บมาหลายเมล็ดใช้ไม่ได้ และหลายเมล็ดก็เน่าเสีย เด็กๆ
จึงได้บทเรียนว่าการทำ�กิจกรรมควรมีการวางแผนและศึกษาหาความรูใ้ ห้ดเี สียก่อน
“เราให้นอ้ งเรียนรูเ้ องจากการทำ�โครงการ ทำ�ได้ดว้ ยตัวเอง เรียนรูด้ ว้ ยตัวเอง ถ้าผ่าน
อุปสรรคต่างๆ ไปได้ ก็จะแกร่งและคิดเป็น” เพชรรุ่ง สุขพงษ์ หรือ ‘เอ’ พี่เลี้ยง
โครงการ กล่าวถึงแนวทางการทำ�งานของเครือข่ายฯ
หลังจากเก็บเมล็ดพันธุ์จนได้จำ�นวนที่ต้องการ ก็ถึงเวลานำ�มาเพาะพันธุ์
ซึ่งเนื่องจากพลับพลึงธารเป็นพืชนํ้า การเพาะจึงต้องเพาะในลำ�ห้วย และต้องมี
ที่ยึดเมล็ดไว้ไม่ให้ลอยไหลไปตามกระแสนํ้า
ด้วยความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ใจดีอย่างพี่จรัส ลุงผู้ใหญ่บ้าน น้าผู้ช่วย
องค์การบริหารส่วนตำ�บล รวมถึงแม่ของฟ้าเอง เด็กๆ จึงได้เรียนรูว้ ธิ กี ารเพาะเมล็ด
พลับพลึงธารโดยการใช้อวนยึดเมล็ด
ฟ้าและผองเพื่อนช่วยกันตัดอวนเป็นแผง ขนาดแผงละ 20x20 ซม. โดย
อวน 1 แผงนี้ใช้เพาะเมล็ดพลับพลึงธารได้ 9 เมล็ด ซึ่งฟ้าและเพื่อนๆ ตัดอวน
ได้ทั้งหมด 95 แผง ทำ�ให้สามารถเพาะได้ถึง 855 เมล็ดเลยทีเดียว
รอจนเมล็ดแตกรากเล็กๆ ออกมาเกาะกับอวน ฟ้าและเพือ่ นก็น�ำ ไปทดลอง
ปลูกบริเวณคลองตาเลื่อน (หมู่ที่ 7) ซึ่งเป็นที่ที่เด็กๆ เก็บเมล็ดพันธุ์มาเพาะ
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เราให้น้องเรียนรู้เองจากการทำ�โครงการ
ทำ�ได้ด้วยตัวเอง เรียนรู้ด้วยตัวเอง ถ้าผ่าน
อุปสรรคต่างๆ ไปได้ ก็จะแกร่งและคิดเป็น
จึงสัญญากับตาเลือ่ นเจ้าของพืน้ ทีไ่ ว้วา่ เมือ่ เพาะแล้วจะนำ�มาปลูกไว้ทน่ี ่ี ก่อนขยายพันธุ์
ไปยังลำ�คลองอื่นๆ
ต่อมาไม่นาน การอนุบาลเมล็ดพันธุ์และลงปลูกพลับพลึงธารอย่างตั้งใจ
ของเด็กๆ ได้ไปเข้าตานายสุรัตน์ อัครวิโรจน์กุล นายอำ�เภอคุระบุรี ซึ่งนายอำ�เภอ
เล็งเห็นว่าการดูแลพลับพลึงธารเป็นเรือ่ งของส่วนรวม จึงให้การสนับสนุนจัดกิจกรรม
‘สร้างบ้านสร้างชีวิตพลับพลึงธาร’ ขึ้นบริเวณคลองห้วยทรัพย์ (หมู่ที่ 6) เพื่อ
ประชาสัมพันธ์โครงการของเด็กๆ ในวงกว้างและสร้างจิตสำ�นึกให้ทุกคนหวงแหน
พลับพลึงธาร โดยมีชาวบ้าน ข้าราชการและหน่วยงานในพื้นที่ มาช่วยกันนำ�อวน
เพาะพลับพลึงธารไปปลูกจำ�นวนถึง 60 แผง ท่ามกลางบรรยากาศที่สนุกสนาน
และมีชีวิตชีวาอย่างยิ่ง

ขยายความรู้สู่ชุมชน
เฝ้าติดตามผลสร้างองค์ความรู้
ด้วยตระหนักดีว่า ความรู้เป็นปัจจัยสำ�คัญในการขับเคลื่อนงานอนุรักษ์
อีก 1 เดือนต่อมา เด็กๆ โดยการสนับสนุนจาก อ.คุระบุรี จึงได้รวมตัวกันจัดกิจกรรม
ปลูกพลับพลึงธารขึ้นอีกครั้งที่คลองตาเลื่อน แต่ก่อนที่จะเริ่มปลูก ฟ้าได้ติดต่อผู้ที่
มีความรูเ้ กีย่ วกับพลับพลึงธารจากองค์กรด้านสิง่ แวดล้อมในพืน้ ทีค่ รุ ะบุรี มาจัดอบรม
ให้ความรูแ้ ละเทคนิคการฟืน้ ฟูพลับพลึงธารให้แก่ผเู้ ข้าร่วมงาน อันได้แก่ขา้ ราชการ
ผู้นำ�ชุมชน ชาวบ้าน และเยาวชนจากหลากหลายกลุ่ม อาทิ แกนนำ�เยาวชน
โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม กลุ่มอนุรักษ์ดินและนํ้าบ้านบางซอย และ
กลุ่มเด็กปั่นจักรยานครูชาลี รวมผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้นกว่า 50 คน โดยบรรยากาศ
ในการอบรมเป็นไปอย่างกระตือรือร้น นอกจากได้รับความรู้จากงานวิจัย เทคนิค
และการฟื้นฟูพลับพลึงธารแบบต่างๆ แล้ว ผู้เข้าร่วมยังได้ร่วมแสดงความคิดเห็น
ในการอนุรักษ์พลับพลึงธารในท้องถิ่นของตนแลกเปลี่ยนกันอีกด้วย
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หลังจากอบรมเสร็จ ผู้เข้าร่วมอบรมก็ได้ร่วมลงแรงปรับภูมิทัศน์บริเวณ
คลองตาเลื่อน โดยการตัดกิ่งไม้ที่บังแสงไม่ให้ส่องถึงลำ�นํ้าและถางหญ้าริมคลอง
ซึ่งก็เกิดปัญหาที่ไม่คาดฝันขึ้น
“การทีค่ นลงไปในลำ�คลองพร้อมกันเยอะๆ เพราะคิดแค่วา่ จะช่วยกัน แต่
ลืมนึกไปว่า เมื่อคนลงไปมากๆ ก็จะไปทำ�อันตรายกับพลับพลึงธารที่มีอยู่แต่เดิม
ด้วย” ฟ้ากล่าวถึงปัญหาที่เกิดขึ้น
เพราะขาดการวางแผนแบ่งหน้าที่ ทุกคนจึงมะรุมมะตุม้ ลงไปในลำ�คลอง
ทำ�ให้นํ้าขุ่น จนมองไม่เห็นและเผลอเหยียบพลับพลึงธารที่ขึ้นอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งจาก
ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ฟ้าและเพือ่ นๆ ได้เรียนรูอ้ ย่างทันท่วงที เมือ่ ปรับภูมทิ ศั น์เสร็จ จึงมี
การวางแผนแบ่งหน้าที่ให้ชัดเจนเสียก่อน ช่วยให้กิจกรรมปิดท้ายซึ่งก็คือการเอา
อวนลงปลูกในดิน เป็นไปด้วยความราบรื่น ไม่โกลาหลเหมือนตอนปรับภูมิทัศน์
ทัง้ นี้ นอกจากการรับความรูจ้ ากภายนอกแล้ว เด็กๆ ยังมีการสร้างความรู้
ของตัวเอง โดยการลงมือติดตามผลและเก็บข้อมูลอัตราการเติบโตและการรอด
ของเมล็ดพลับพลึงธารที่ปลูกไปแล้วอีกด้วย โดยหลังจากปลูกเมล็ดพลับพลึงธาร
ลงสู่พื้นดินที่คลองตาเลื่อนและคลองห้วยทรัพย์ ทุกๆ เดือนฟ้ากับเพื่อนๆ จะคอย
ติดตามการเจริญเติบโต เพือ่ หาพืน้ ทีเ่ หมาะสมทีพ่ ลับพลึงธารจะเติบโตได้ โดยการ
ตรวจแผงอวนทีล่ งไปวางและนับจำ�นวนเมล็ดทีย่ งั เจริญเติบโต ซึง่ พบว่ามีบางเมล็ด
ทีแ่ ห้งตาย บางเมล็ดหลุดหายไปกับนํา้ บางอวนแห้งตายทัง้ แผงเพราะปลูกบริเวณ
ที่นํ้าท่วมไม่ถึง ขณะที่บางแผงหายไปทั้งอวน
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เราต้ อ งเข้ า ใจธรรมชาติ และใช้ ห ลั ก การ
จัดระบบนิเวศลุ่มนํ้า เพื่อรักษาถิ่นที่อยู่ของ
พลับพลึงธารต่อไป
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สำ�หรับเมล็ดพันธุ์ที่ยังอยู่ ฟ้าและเพื่อนๆ จะเฝ้าติดตามการเจริญเติบโต
โดยการวัดความยาว จำ�นวนใบ และจดจำ�นวนเมล็ดที่ยังไม่เติบโตในแต่ละแผง
เนื่องจากตอนเก็บเมล็ดมีความอ่อน-แก่ต่างกัน
เหล่านีค้ อื รูปแบบการติดตามผลอันนำ�มาซึง่ ความรู้ ซึง่ ฟ้าและเพือ่ นๆ จะได้
นำ�ไปขยายผลในวงกว้างสืบต่อไป
“เราต้องเข้าใจธรรมชาติ และใช้หลักการจัดระบบนิเวศลุ่มนํ้า เพื่อรักษา
ถิ่นที่อยู่ของพลับพลึงธารต่อไป” ฟ้ากล่าวด้วยความมุ่งมั่น

พลับพลึงธารบานเบ่ง
ในวันที่หินก้อนใหญ่ขึ้น
จากกิจกรรมที่เกิดขึ้น ไม่เพียงพลับพลึงธารจะถูกเพาะพันธุ์จนกลับมา
เบ่งบานในสายนํ้าของ ต.คุระ เท่านั้น แต่พร้อมๆ กับที่พลับพลึงธารกำ�ลังบาน
เด็กๆ ในนามเครือข่ายเยาวชนชายฝัง่ ทะเลอันดามันตอนบน จ.พังงา ก็ก�ำ ลังเติบโต
อย่างเข้มแข็ง เปรียบเหมือนหินก้อนเล็กๆ ที่มาบัดนี้กลับแข็งแรงและขยายขนาด
ใหญ่ขึ้น ซึ่งพัฒนาการของพวกเขาเกิดขึ้นได้จากการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ�จริง
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปลูกพลับพลึงธาร ที่เด็กๆ ตั้งต้นการศึกษาจากผู้รู้
ก่อนจะเรียนรู้จากการทดลองปลูกและเฝ้าดูติดตามผล จนเกิดเป็นความรู้ของ
พวกเขาเอง เช่นว่า พืน้ ทีท่ เี่ หมาะสมในการฟืน้ ฟูพลับพลึงธารต้องเป็นทีท่ มี่ นี าํ้ ไหล
นํ้าสะอาด ดินที่ปลูกเป็นดินปนทรายและด้านล่างมีหินเพื่อให้รากพลับพลึงธาร
เกาะยึด เป็นต้น
นอกจากนี้ เด็กๆ ยังเติบโตขึน้ จากการได้เรียนรูบ้ ทเรียนจากความผิดพลาด
การได้รู้จักแบ่งเวลาจากภารกิจส่วนตัวมาทำ�กิจกรรม และที่เด่นชัดมากที่สุดคือ
การกล้าที่จะประสานและปรึกษากับผู้ใหญ่ทั้งในและนอกชุมชน ไม่ว่าจะเป็น
องค์การบริหารส่วนตำ�บล ผู้ใหญ่บ้าน นายอำ�เภอ และหน่วยงานอื่นๆ จนเกิดเป็น
เครือข่ายความร่วมมือ ที่มาร่วมสนับสนุนและแก้ไขปัญหาต่างๆ จนโครงการ
ประสบความสำ�เร็จอย่างน่าชื่นใจ
ถึงวันนี้เมื่อโครงการสิ้นสุดลง แม้จะน่าเสียดายที่เด็กๆ หลายคนมีความ
จำ�เป็นต้องขอหยุดพักจากกิจกรรมเพือ่ ไปศึกษาต่อ แต่อย่างน้อยทีส่ ดุ ด้วยจิตสำ�นึก
ที่แข็งแกร่งอันเกิดจากการได้ร่วมโครงการ ทำ�ให้เชื่อได้ว่า ไม่ว่าจะอย่างไร หิน
หลายๆ ก้อนทีก่ ระจัดกระจาย สุดท้ายก็จะกลับมารวมกันเป็นหินก้อนเดียว ทีพ่ ร้อม
จะรักษาและฟืน้ ฟูพลับพลึงธารและทรัพยากรธรรมชาติในพืน้ ทีบ่ า้ นเกิด ให้อดุ มสมบูรณ์
อย่างยั่งยืนนานอย่างแน่นอน
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สรุปขั้นตอนการทำ�งาน

พลับพลึงธาร
มีจำ�นวนลดลง

เยาวชนรวมตัวกัน
ฟื้นฟูพลับพลึงธาร
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เยาวชนรวมตัวกันศึกษาและ
ทดลองขยายพันธุ์พลับพลึงธาร
และจัดกิจกรรมปลูกพลับพลึงธาร
ร่วมกับอำ�เภอโดยให้คนในชุมชน
และเยาวชนมีส่วนร่วม

เก็บข้อมูลอัตราการเติบโตและการรอด
ของเมล็ดพันธุ์เพื่อขยายผลต่อไป
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สิ่งที่ได้เรียนรู้
สุธารัตน์ พรมเกิด (ฟ้า)
ปวช. สายการโรงแรม
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า

“สิ่ ง ที่ ไ ด้ จ ากโครงการคื อ ทั ก ษะการเก็ บ ข้ อ มู ล และประเมิ น ผล
การเติบโต ทำ�ให้เรารูจ้ กั คิด รูจ้ กั การวางแผนและแบ่งเวลา เพราะว่า
เราต้องเรียนและฝึกงานด้วย จึงต้องจัดสรรเวลาให้ดี ในส่วนประเด็น
เรื่องสิ่งแวดล้อม เมื่อก่อนคิดว่าเรื่องการมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องไกลตัวมาก แต่ตอนนี้เราเอง
ต้องมีสว่ นร่วม การทำ�งานอนุรกั ษ์และรักษาสิง่ แวดล้อมเราไม่สามารถ
ทำ�งานคนเดียวได้ ต้องมีแนวร่วม ทุกคนต้องช่วยเหลือกัน ฟ้าอยากให้
เด็กๆ ในหมู่บ้าน เยาวชนรุ่นหลังๆ เห็นคุณค่าของพลับพลึงธาร
มากกว่านี้ จะได้ชว่ ยกันออกมารักษาพืชทีม่ คี ณ
ุ ค่าในท้องถิน่ ของเรา
ให้คงอยู่ต่อไป”
วัชราภรณ์ การคลอด (เมย์)
ปวช. สายการโรงแรม
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า

“จากการร่วมทำ�โครงการทำ�ให้ได้ความรูว้ า่ พลับพลึงธารมีความสำ�คัญ
กั บ ชุ ม ชนมาก และจากการลงมื อ เรี ย นรู้ ด้ ว ยตั ว เอง ก็ ไ ด้ ส ร้ า ง
ความมัน่ ใจให้เราอยากบอกเล่าเรือ่ งราวของพลับพลึงธารให้คนอืน่ ๆ
ได้รับรู้ด้วย”
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ที่ปรึกษากลุ่มเยาวชน

เพชรรุ่ง สุขพงษ์ (เอ)

นักปฏิบัติการอิสระเรื่องสิ่งแวดล้อม
วิจัยการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง
หญ้าทะเล และปะการัง

“ปัญหาสิง่ แวดล้อมส่วนใหญ่เกิดจาก
การกระทำ�ของคน ไม่ได้มองแยกว่า
เป็ น เด็ ก ผู้ ใ หญ่ หรื อ คนแก่ ดั ง นั้ น
การทำ�งานกับน้องๆ เราจะมองว่าเขา
เป็ น คน ไม่ ใ ช่ เ ด็ ก เราให้ เ กี ย รติ กั น
ทำ�งานเป็นทีม เรียนรู้ด้วยกัน”

โครงการหินก้อนเดียว
โดย : เครือข่ายเยาวชนชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน จ.พังงา
หัวหน้าโครงการ
นางสาวสุธารัตน์ พรมเกิด
คณะทำ�งานโครงการ
1. นางสาววัชราภรณ์ การคลอด
2. นางสาวจิราภรณ์ ชื่นล้อม
ที่ปรึกษาโครงการ
นางสาวเพชรรุ่ง สุขพงษ์
องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN)
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08

ปฏิบัตกิ ารยกป่ามาไว้หลังบ้าน สร้างความ
มั่นคงทางอาหาร สืบสานพันธุ์พชื ท้องถิ่น
โดย : กลุ่มเยาวชนเมล็ดพันธุ์ ใหม่ สานใจฟื้นฟูป่า จ.เพชรบูรณ์

ประเด็นเรื่องพื้นที่ทำ�กินทับซ้อนกับเขตอุทยาน และประเด็นเรื่องหนี้สิน
จากการทำ � เกษตรเชิ ง เดี่ ย ว เป็ น ปั ญ หาที่ ชุ ม ชนเกษตรกรรมหลายแห่ ง ใน
ประเทศไทยต้องประสบมาเนิน่ นาน ซึ่งผลลัพธ์ส�ำ หรับหลายๆ ชุมชนทีจ่ นมุมต่อ
ปัญหาดังกล่าว ก็คือภาระหนี้สิน อันนำ�ไปสู่การสูญเสียที่ดินทำ�กินและวิถีของ
ชุมชนสูญสลายหายไป
แต่ชมุ ชนเล็กๆ 2 แห่งใน จ.เพชรบูรณ์ ทีแ่ ม้จะประสบปัญหาทัง้ 2 ประเด็น
ข้างต้น แต่ดว้ ยจิตวิญญาณนักสูก้ ็ได้ปลุกให้ชาวบ้านเกิดการรวมกลุม่ กันจัดการ
กับความขัดแย้งและปรับเปลี่ยนวิถีการเกษตรจากการใช้สารเคมี ไปสู่วิถีเกษตร
แบบดัง้ เดิม เพือ่ ปกป้องรักษาพืน้ ทีท่ �ำ กินไว้ให้ลกู หลานในอนาคตของพวกเขาเอง
และวันนี้ การแตกยอดหยัดต้นขึน้ ต่อสูข้ องผู้ใหญ่ ก็ได้สง่ ผ่านแรงบันดาลใจ
ไปสูเ่ มล็ดพันธุ์ ใหม่ของชุมชน ในนามกลุม่ เยาวชนเมล็ดพันธุ์ ใหม่ สานใจฟืน้ ฟูปา่
ทีแ่ ตกยอดเติบโตขึน้ พร้อมเป็นกำ�ลังร่วมกับชุมชนในการจัดการทรัพยากรป่าไม้
เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและปกป้องพันธุ์ ไม้ท้องถิ่นของชุมชน
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แต่เดิมต้องรอซอื้ ผักและกับข้าวจากรถพุม่ พวง
เวลารถพุ่มพวงไม่มาขายก็จะไม่มีกับข้าวกิน
จนวั น หนึ่ ง เหลื อ วุ้ น เส้ น ถุ ง เดี ย วในตู้ เ ย็ น
จึงเกิดความรู้สึกว่า เรารอไม่ได้แล้ว
ภูผาแดงโมเดล
กับการพลิกวิกฤตเป็นโอกาส
‘ป่าภูผาแดง’ เป็นพื้นที่ป่าที่ชาวบ้านห้วยระหงส์และบ้านห้วยกลทา
ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ใช้ประโยชน์ท�ำ กินมาเนิน่ นานหลายปี จนกระทัง่
มีการประกาศเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูผาแดง ซึ่งมีเขตพื้นที่ติดต่อกับอุทยานแห่งชาตินํ้าหนาวขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2542 ก็ได้ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านที่ตั้งรกราก
หากินอยู่กับป่ามานานปี เนื่องจากพื้นที่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูผาแดงที่
ประกาศขึ้น มีส่วนที่ซ้อนทับกับที่ทำ�กินและที่อยู่อาศัยของชาวบ้าน จนเกิดเป็น
ความขัดแย้งขึน้ เมือ่ มีการประกาศให้ชาวบ้านออกจากพืน้ ที่ และมีการจับกุมชาวบ้าน
ห้วยระหงส์และบ้านห้วยกลทาในข้อหาบุกรุกและถูกดำ�เนินคดี
เมื่อชาวบ้านไม่สามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้เหมือนดังก่อน อีกทั้ง
การปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพื่อส่งขายเป็นหลัก ทำ�ให้ชุมชนต้องพึ่งพาอาหารในชีวิต
ประจำ�วันจากภายนอก รวมถึงการใช้สารเคมีในการเกษตรก็ได้เพิม่ ต้นทุนการผลิต
ทำ�ให้ชาวบ้านหลายคนเป็นหนี้เป็นสิน และต้องแก้ปัญหาด้วยการขายที่ดินทำ�กิน
ให้แก่นายทุนจากภายนอก
จากปัญหาที่เกิดขึ้น กลุ่มชาวบ้านได้รวมตัวกันก่อตั้ง ‘เครือข่ายองค์กร
ชาวบ้านอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าภูผาแดง’ ขึ้นในปี พ.ศ. 2548 เพื่อแก้ไขปัญหา
การประกาศเขตทับซ้อนที่ทำ�กินและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ภายในชุมชนของตนเอง โดยได้ทำ�บันทึกความร่วมมือกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ภูผาแดง จัดการที่ดินในรูปแบบของโฉนดชุมชน พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนการผลิตใน
ชุมชนเป็นเกษตรผสมผสาน เพื่อลดต้นทุนการผลิตและการใช้สารเคมี ซึ่งเป็น
ต้นเหตุของปัญหาหนีส้ นิ อันนำ�ไปสูก่ ารเข้ามาถือครองทีด่ นิ ของนายทุน ทัง้ หมดทัง้ มวล
ก็เพื่อรักษาที่ดินไว้เป็นมรดกให้แก่ลูกหลานในอนาคต ซึ่งรูปแบบการดำ�เนินงาน
ของชุมชนในครั้งนี้ ได้กลายเป็น ‘ภูผาแดงโมเดล’ ที่ชุมชนอื่นๆ ใช้ศึกษาเรียนรู้
การจัดการกับความขัดแย้งเรือ่ งทีด่ นิ ทำ�กิน และการปรับเปลีย่ นมาสูก่ ารทำ�เกษตร
ผสมผสานเพื่อการพึ่งพาตนเองด้านอาหารโดยสมบูรณ์ในเวลาต่อมา
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พวกเราจึงคิดจะอนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่า ทำ�ให้
เห็นว่าเราอยู่ร่วมกับป่า ไม่ได้ทำ�ลาย
จิตวิญญาณจากพ่อแม่
บันดาลใจสู่รุ่นลูก
ภาพของพ่อแม่ที่ลุกขึ้นต่อสู้เพื่อปกป้องที่ดินทำ�กินของตนเองและชุมชน
คือพลังสำ�คัญที่สร้างแรงบันดาลใจและจิตสำ�นึกให้แก่เยาวชนผู้เป็นลูกหลาน
ในชุมชน และการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของพ่อแม่ทำ�ให้เยาวชนกลุ่มหนึ่ง
หันกลับมาวิเคราะห์สถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ในชุมชน ก่อนจะพบว่าหลายสิง่ หลายอย่าง
ในชุมชนกำ�ลังหายไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นเรื่องอาหาร การพึ่งพาตนเอง
โดยอาศัยภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ และวิถขี องชุมชน จึงเป็นทางเลือกหนึง่ ทีก่ ลุม่ เยาวชน
ได้คำ�นึงถึง
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จนในปี พ.ศ. 2549 กลุ่มเยาวชนจำ�นวน 8 คน ได้มีโอกาสเดินทางไป
ศึ กษาดู ง านของกลุ่ม เด็กรักษ์ป่าที่ จ.สุรินทร์ ซึ่ง การดูงานครั้งนี้นี่เ องที่ทำ�ให้
กลุม่ เยาวชนเกิดความคิดอยากทำ�กิจกรรมอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติภายในชุมชน
ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าง ‘กลุ่มเยาวชนเมล็ดพันธุ์ใหม่ สานใจฟื้นฟูป่า’ จึงเกิดขึ้นในปี
พ.ศ. 2550 โดยการสนับสนุนของผูใ้ หญ่ในชุมชน มีสมาชิกก่อตัง้ รวม 15 คน ทีต่ า่ ง
ต้องการเป็นส่วนหนึง่ ของชุมชนในการช่วยรักษาและฟืน้ ฟูวถิ กี ารเกษตรแบบดัง้ เดิม
ที่ไม่ใช้สารเคมี อนุรักษ์พันธุ์ไม้ท้องถิ่นไว้ในชุมชน และขยายผลให้แก่เยาวชนใน
พื้นที่อื่นๆ ได้มาศึกษาเรียนรู้และร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติต่อไป

ในเมื่อเราใช้ประโยชน์จากป่าอยู่แล้ว เราก็
ยกป่ามาไว้หลังบ้านซะเลย
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“แต่เดิมต้องรอซื้อผักและกับข้าวจากรถพุ่มพวง (รถขายกับข้าว) เวลา
รถพุ่มพวงไม่มาขายก็จะไม่มีกับข้าวกิน จนวันหนึ่งเหลือวุ้นเส้นถุงเดียวในตู้เย็น
จึงเกิดความรู้สึกว่า เรารอไม่ได้แล้ว” สุกัญญา คำ�พิมพ์ หรือ ‘เลย์’ ผู้ประสานงาน
กลุม่ เยาวชนเมล็ดพันธุใ์ หม่ สานใจฟืน้ ฟูปา่ กล่าวถึงทีม่ าของการทีช่ มุ ชนตัดสินใจ
ลุกขึ้นสู้และปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของชุมชนเอง
จนเมือ่ ได้ทราบข่าวของโครงการปลูกใจ รักษ์โลก กลุม่ จึงเกิดแรงบันดาลใจ
จัดทำ� ‘โครงการฟื้นฟูพืชท้องถิ่นเพื่อเพิ่มศักยภาพของป่าไม้ในระบบนิเวศ’ ขึ้น
โดยคาดหวังจะใช้การอนุรักษ์พืชท้องถิ่นเป็นเครื่องมือให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เข้าใจ
ปัญหาชุมชน ฐานทรัพยากร เป็นการร่วมดูแลป่าไปในตัว รวมทัง้ เป็นการเพิม่ ความ
หลากหลายทางชีวภาพให้ปา่ ชุมชน โดยการปลูกเพิม่ และการนำ�ไปปลูกทีบ่ า้ นตนเอง
“ความคิดของคนส่วนใหญ่ในสังคมจะมองว่า ชุมชนที่อยู่ทับซ้อนกับ
เขตอุทยานเขตอนุรกั ษ์คอื คนทีท่ �ำ ลายป่า พวกเราจึงคิดจะอนุรกั ษ์พนั ธุไ์ ม้ปา่ ทำ�ให้
เห็นว่าเราอยูร่ ว่ มกับป่า ไม่ได้ท�ำ ลาย” เสาวลักษณ์ รูปขาว หรือ ‘ปอย’ ประชาสัมพันธ์
ของกลุ่ม กล่าวด้วยรอยยิ้ม

สร้างฐานความรู้
ยกป่ามาไว้หลังบ้าน
การดำ�เนินกิจกรรมฟืน้ ฟูพชื ท้องถิน่ ของกลุม่ เริม่ ต้นทีก่ ารสำ�รวจพืน้ ทีป่ า่ ใน
ชุมชนของตนเอง ในชือ่ ‘กิจกรรมสำ�รวจพันธุไ์ ม้ในป่าชุมชนภูพร้าว’ ทีบ่ า้ นห้วยระหงส์
พาเยาวชนเรียนรู้ป่าบ้านตัวเอง และเก็บพันธุ์ไม้ไปขยายพันธุ์ ก่อนจัดกิจกรรม
แกนนำ�ได้ประสานงานผูร้ ู้ และเป็นผูท้ ใ่ี ช้ประโยชน์จากป่าซึง่ รูจ้ กั ป่าผืนนีเ้ ป็นอย่างดี
มาให้ความรู้เด็กๆ เกี่ยวกับพันธุ์ไม้ในป่า รวมถึงประสานงานเด็กและเยาวชนใน
หมูบ่ า้ นมาเข้าร่วมเรียนรู้ และก่อนเข้าไปเรียนรูใ้ นป่าได้แบ่งหน้าทีก่ นั รับผิดชอบคือ
กลุม่ หนึง่ จดบันทึกชือ่ และข้อมูลพันธุไ์ ม้ในป่า และอีกกลุม่ รับผิดชอบเก็บเมล็ดพันธุ์
ในวันจัดกิจกรรมเราจึงเห็นเด็กๆ เดินทางมาร่วมกิจกรรมพร้อมกับสมุด
และปากกา เพื่อใช้เก็บข้อมูลพันธุ์ไม้ในพื้นที่ และมากกว่านั้น แต่ละคนยังมีถุง
ใบน้อยติดตัวมาด้วย เพื่อเก็บรวบรวมเมล็ด ต้นกล้า และหัวของต้นไม้ในป่า เน้นที่
พืชผักที่ชาวบ้านใช้กินและพืชสมุนไพร เพื่อนำ�ไปขยายพันธุ์ต่อในคราวเดียว
“ถึงแม้จะเพิ่งเข้ามาร่วมกิจกรรมในกลุ่ม แต่การได้ร่วมกิจกรรมสำ�รวจป่า
ก็ท�ำ ให้รวู้ า่ ในป่าเรามีพชื พันธุไ์ ม้อะไรบ้าง มีสมุนไพรอะไรบ้าง ใช้ประโยชน์อย่างไร”
ปอยกล่าวถึงความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมสำ�รวจป่าของกลุ่ม
ในวันนัน้ เด็กๆ ได้ตนื่ ตากับพันธุไ์ ม้ในป่าทัง้ สมอ เห็ด ไผ่ ฯลฯ และมากกว่า
การได้รับรู้ถึงทรัพยากรพืชท้องถิ่นในชุมชนของตน ผ่านการสำ�รวจ ค้นหา คัดเลือก
เมล็ดพันธุ์ เพือ่ นำ�ไปขยายพันธุแ์ ล้ว จากกิจกรรมเดียวกันนีเ้ ด็กๆ ยังได้รจู้ กั รากเหง้า
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วิ ถี ก ารกิ น อยู่ ข องชุ ม ชน และได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความมั่ น คงทางด้ า นอาหารไป
พร้อมๆ กัน
หลังจากเก็บเมล็ดพันธุแ์ ล้ว กลุม่ ได้จดั ทำ�เรือนเพาะชำ�เพือ่ เพาะเมล็ดพันธุ์
พืชท้องถิ่นที่เก็บมาได้ โดยแนวทางต่อไปของกลุ่มก็คือ การขยายพันธุ์พืชนั้นๆ
ให้แก่คนในชุมชน นำ�ไปปลูกเป็นป่ากินได้หลังบ้านของตัวเอง ซึ่งถือเป็นการยิงปืน
นัดเดียวได้นกหลายตัว ทั้งอนุรักษ์พืชท้องถิ่น สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร
ให้แก่ชุมชน ทั้งยังช่วยลดรายจ่ายในชีวิตประจำ�วันได้อีกด้วย
“ในเมื่อเราใช้ประโยชน์จากป่าอยู่แล้ว เราก็ยกป่ามาไว้หลังบ้านซะเลย”
เลย์กล่าวพร้อมรอยยิ้มแจ่มใส

ไม่ว่าปัญหาอุปสรรคมันจะใหญ่สักแค่ไหน
ขอเพียงแค่เรามีใจรักที่จะทำ� มันก็สามารถ
ฝ่าฟันอุปสรรคนั้นไปได้
ก้าวย่าง
ของการแตกยอด
การศึกษาสำ�รวจพืชท้องถิ่น สำ�รวจทรัพยากร การประสานงาน การนำ�
กิจกรรม ทัง้ หมดนี้ พีเ่ ลีย้ งโครงการถือเป็นกุญแจสำ�คัญทีช่ ว่ ยสตาร์ทติดเครือ่ ง และ
ชีแ้ นะแนวทางการทำ�งานให้แก่เด็กๆ ได้ฝกึ ปรืองานอนุรกั ษ์ทลี ะเล็กละน้อย รวมถึง
ช่วยแก้ปญ
ั หาบางประการเป็นตัวอย่างให้แก่เด็กๆ ได้เรียนรู้ เพือ่ จะทำ�ได้ดว้ ยตัวเอง
ต่อไปในอนาคต เช่น การประสานงานชุมชน ทีใ่ นตอนแรกเด็กๆ ไม่กล้าทีจ่ ะเข้าหา
ผูใ้ หญ่และขอความร่วมมือ พีเ่ ลีย้ งอย่าง ‘เมย์’ กุสมุ า คำ�พิมพ์ จึงต้องประสานงาน
เป็นหลัก แต่กไ็ ม่ลมื ทีจ่ ะพาเด็กๆ ไปเรียนรูว้ ธิ กี ารพูดคุยกับผูใ้ หญ่ดว้ ย จนปัจจุบนั
เด็กๆ กล้าทีจ่ ะพูด บอกกล่าว หรือขอความช่วยเหลือจากผูใ้ หญ่มากขึน้ สิง่ นีท้ �ำ ให้
เด็กๆ ได้เรียนรูว้ า่ ไม่มปี ญ
ั หาอะไรทีใ่ หญ่เกินไป ทุกปัญหามีทางออก ขึน้ อยูก่ บั ว่า
หัวใจของเราพร้อมที่จะแก้ปัญหานั้นมากน้อยแค่ไหน เหมือนกับอีกปัญหาหนึ่ง
ของกลุ่มที่เมย์เล่าให้ฟังว่า
“ชุมชนมีอาชีพทำ�ไร่ขา้ วโพด แล้วทุกเสาร์อาทิตย์เด็กจะต้องไปช่วยพ่อแม่
ทำ�งาน จึงทำ�ให้การมาร่วมกลุม่ ทำ�กิจกรรมเกิดความล่าช้า แต่เราก็หาวิธกี ารแก้ไข
ร่วมกัน โดยใช้เวลาช่วงเย็นประชุมพูดคุยกัน เพราะเราคิดว่า ไม่วา่ ปัญหาอุปสรรค
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มันจะใหญ่สกั แค่ไหน ขอเพียงแค่เรามีใจรักทีจ่ ะทำ� มันก็สามารถฝ่าฟันอุปสรรคนัน้
ไปได้”

ศูนย์เรียนรู้เล็กๆ
ที่ยิ่งใหญ่
อีกหนึง่ การขับเคลือ่ นโครงการของกลุม่ นอกจากขยายพันธุพ์ ชื ท้องถิน่ และ
ยกป่ามาไว้หลังบ้านแล้ว การตัง้ ‘ศูนย์เรียนรูเ้ กษตรน้อย’ ก็เป็นสิง่ ทีก่ ลุม่ เห็นความสำ�คัญ
เพือ่ รวบรวมความรูเ้ กีย่ วกับป่า พืชพันธุส์ มุนไพร และวิถกี ารทำ�เกษตรของชุมชนไว้
พร้อมกับถ่ายทอดความรูเ้ หล่านีใ้ ห้แก่เยาวชนรุน่ ต่อๆ ไป รวมถึงบุคคลจากภายนอก
เพื่อสืบสานวิถีเกษตรของชุมชนให้อยู่ยงอย่างยั่งยืน
และนอกจากนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของตัวเองอย่างต่อเนื่อง รวมถึง
ขยายฐานความร่วมมือออกไปในวงกว้าง กลุ่มยังมีการเรียนรู้และเปลี่ยนมุมมอง
ในการทำ�งาน และประสานความร่วมมือต่างๆ กับกลุ่มเยาวชนอื่นๆ เช่น เครือข่าย
ภาคีต้นกล้าในป่าใหญ่ เครือข่ายโลกเย็นที่เป็นธรรม เครือข่ายปลูกใจ รักษ์โลก
เป็นต้น ซึง่ นอกจากจะช่วยทำ�ให้เด็กๆ เกิดมุมมองในการทำ�งานใหม่ๆ และขยายฐาน
ความร่วมมือแล้ว การได้พบปะกับเพื่อนๆ เยาวชนวัยไล่เลี่ยกัน ยังเป็นแรงผลักดัน
ให้เด็กๆ เกิดกำ�ลังใจในการทำ�งานเพื่อชุมชนของตนเองต่อไปได้อีกด้วย
ถึงวันนี้ บนเส้นทางของการรักษาวิถีป่า วิถีเกษตร และวิถีชุมชนของ
ชาวบ้านห้วยระหงส์และบ้านห้วยกลทา ยังคงมีประเด็นให้ต้องต่อสู้และฟันฝ่า
อีกมาก แต่อย่างไรก็ตาม น่าปลื้มใจที่วันนี้พวกเขาไม่ได้ต่อสู้ตามลำ�พัง แต่มี
กลุม่ เยาวชนทีเ่ ห็นค่าของการรักษาวิถธี รรมชาติของชุมชน และตัง้ ใจลุกขึน้ สูร้ ว่ มกับ
ผู้ใหญ่อย่างแข็งขัน
เพื่อความอิ่มท้อง เพื่อความอิ่มใจ และเพื่อความภูมิใจในวิถีถิ่นเกิดของ
ตนเอง
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สรุปขั้นตอนการทำ�งาน

ชาวบ้านสูญเสียที่ดิน
และวิถีชุมชนหายไป
จากปัญหาการทับซ้อน
ของที่ดินเขตอุทยาน

กลุ่มเยาวชนรวมตัวร่วมฟื้นฟูป่า
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สำ�รวจพื้นที่ป่าในชุมชน พาเยาวชน
เรียนรู้ป่าบ้านตัวเอง
เก็บข้อมูลพันธุ์ไม้
และเก็บรวบรวมเมล็ดพันธุ์

ทำ�ศูนย์เรียนรู้เกษตรน้อย รวมพันธุ์พืช
สมุนไพรในป่า พร้อมถ่ายทอดความรู้
แก่เยาวชนรุ่นต่อไป

125

สิ่งที่ได้เรียนรู้
เสาวลักษณ์ รูปขาว (ปอย)

ประชาสัมพันธ์ กลุ่มเยาวชนเมล็ดพันธุ์ใหม่ สานใจฟื้นฟูป่า
ชั้น ม.6 โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ จ.เพชรบูรณ์

“เมื่อก่อนเห็นต้นไม้ก็แค่ต้นไม้ แต่พอได้เข้าไปสำ�รวจก็ได้รู้ว่ามัน
ชื่ออะไร มีประโยชน์อย่างไร นอกจากนี้กิจกรรมยังทำ�ให้ปอยกล้า
แสดงความคิดเห็นมากขึ้น กล้าพูดกับเพื่อนใหม่ๆ เมื่อก่อนไปกัน
สี่ห้าคนก็คยุ กันแค่นน้ั ได้รจู้ กั การทำ�งานมากขึน้ ได้ลงมือทำ�แล้วเรา
มีความสุข ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและตัวเรา”

สุกัญญา คำ�พิมพ์ (เลย์)

ผู้ประสานงาน กลุ่มเยาวชนเมล็ดพันธุ์ใหม่ สานใจฟื้นฟูป่า
ชั้น ม.6 โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ จ.เพชรบูรณ์

“การที่เราได้ลงสำ�รวจข้อมูลเองทำ�ให้เรารู้จักพันธุ์พืช วิธีการเพาะ
ขยายพันธุ์ พอได้ทำ�กิจกรรมมากขึ้นก็ทำ�ให้รู้ระบบการทำ�งานที่
เป็นขั้นเป็นตอนมากขึ้น”
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ที่ปรึกษากลุ่มเยาวชน

กุสุมา คำ�พิมพ์ (เมย์)

เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูนิเวศ
วัฒนธรรมชุมชนเทือกเขาเพชรบูรณ์
อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

การเป็นคนในพืน้ ที่ อยูใ่ กล้ชดิ กับพืน้ ที่
และสถานการณ์ ทำ�ให้สามารถปรับ
และประยุกต์การทำ�งานในพื้นที่ได้
หลากหลาย และบูรณาการการทำ�งาน
ให้เด็กเข้ามามีสว่ นร่วมได้ในทุกกิจกรรม
ของชุมชนอย่างไม่แยกส่วน
“ภู มิ ใ จที่ เ ห็ น กลุ่ ม เยาวชนกลุ่ ม นี้
มีความเสียสละตัวเองเพื่อช่วยเหลือ
ชุ ม ชน และให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ การ
ทำ�งานด้านสิง่ แวดล้อม โดยทีพ่ วกเขา
พยายามทำ�ทุกอย่างทีจ่ ะสือ่ สารให้กบั
คนภายนอกและคนรุ่ น ใหม่ ไ ด้ รู้ ว่ า
ชุมชนของเขาสามารถอยูร่ ว่ มกับป่าได้”

โครงการฟื้นฟูพืชท้องถิ่นเพื่อเพิ่มศักยภาพของป่าไม้ใน
ระบบนิเวศ
โดย : กลุ่มเยาวชนเมล็ดพันธุ์ใหม่ สานใจฟื้นฟูป่า จ.เพชรบูรณ์
หัวหน้าโครงการ
นางสาวสุกัญญา คำ�พิมพ์
คณะทำ�งานโครงการ
1. นางสาวพรสุดา วังคีรี
2. นางสาวพรรณมณี วังคีรี
3. นางสาวเสาวลักษณ์ รูปขาว
4. นายนันทวัฒน์ วังคีรี
ที่ปรึกษาโครงการ
นางสาวกุสุมา คำ�พิมพ์
ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูนิเวศน์วัฒนธรรมชุมชนเทือกเขา
เพชรบูรณ์
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เพราะดินคือแหล่งกำ�เนิดของสรรพชีวติ เป็นทัง้ ผูใ้ ห้ก�ำ เนิดป่าไม้และ
สายนาํ้ เป็นทัง้ แหล่งอาศัยของสัตว์นอ้ ยสัตว์ใหญ่ รวมถึงเป็นแหล่งอาหารให้
พืชพันธุไ์ ด้แตกยอดเบ่งบานออกผล นำ�ไปสูก่ ารแปรรูปเป็นปัจจัย 4 ของมนุษย์
กระนั้น นับแต่ที่โลกเกิดการปฏิวัติเขียว (The Green Revolution)
คุณค่าและสถานะของดินก็ถูกแปรเปลี่ยนไปเป็นเพียงทุนของการผลิตใน
รูปแบบอุตสาหกรรม เทคโนโลยีและเครือ่ งจักรกลทางการเกษตรถูกนำ�เข้ามา
บนนาข้าว ปุ๋ยและสารเคมีแพร่กระจายไปทั่วไร่สวน เกษตรแบบพึ่งพา
ธรรมชาติสญ
ู สลายกลายไปเป็นเกษตรแบบพึง่ พาปัจจัยการผลิตจากภายนอก
ทัง้ หมดทัง้ มวลก็เพือ่ ปริมาณของผลผลิต อันนำ�ไปสูค่ วามมัง่ คัง่ ของเกษตรกร
โดยหารู้ไม่ว่า ทุกๆ การฉีดพ่นสารเคมีและทุกๆ วินาทีที่ปุ๋ยเคมีละลายตัว
ความอุดมสมบูรณ์ของดินก็เริ่มสลายหายไปทีละเล็กละน้อย
จนกว่าครึ่งศตวรรษผ่านไป ผลพวงจากปฏิวัติเขียวก็ได้เผยตัวขึ้น
อย่างเป็นรูปธรรม นัน่ คือดินในหลายพืน้ ทีท่ วั่ ประเทศประสบปัญหาเสือ่ มโทรม
ขาดสารอาหาร แห้งแล้ง ไม่อาจปลูกพืชพันธุ์ใดๆ ได้อีก
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อย่างไรก็ตาม ขณะที่เกษตรกรหลายรายถอดใจ ละทิ้งที่ดินทำ�กิน
แก้ปญ
ั หาดินเสือ่ มโทรมด้วยการหมุนเวียนพืน้ ทีท่ �ำ การเกษตรไปเรือ่ ยๆ หวังให้
ดินได้พกั แต่ไม่ได้ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมตนเองในการใช้สารเคมีท�ำ การเกษตร
ยังมีเยาวชน 3 กลุม่ ทีเ่ ห็นปัญหา และเกิดความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะแก้ปญ
ั หาให้แก่ดนิ
ในบ้านเกิดของตัวเอง ทั้งการสืบค้นถึงต้นตอของปัญหาดินเสื่อม การศึกษา
ให้รู้จักสภาพโครงสร้างของดินอย่างละเอียด เพื่อหาแนวทางการฟื้นฟูดิน
อย่างเป็นรูปธรรม ไปพร้อมๆ กับการขยายแนวร่วมกลุม่ เยาวชน และขยายผล
การรับรูไ้ ปสูช่ าวบ้านเกษตรกร รวมทัง้ หาวิธจี ดั การร่วมกันระหว่างเยาวชนและ
แกนนำ�ชุมชน เพื่อให้เกิดการตั้งต้นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวิถีเกษตรแบบ
ปฏิวัติเขียว ไปสู่การพึ่งพาธรรมชาติแบบดั้งเดิม
เพือ่ ให้ชมุ ชนมีดนิ ทีอ่ ดุ มสมบูรณ์ พืชผลทีไ่ ด้สะอาดปลอดภัยต่อทุกคน
และเกษตรกรไม่ต้องพึ่งพาสารเคมีให้เปลืองค่าใช้จ่าย
ไม่น่าจะมีวิถีใดที่ทุกคนเป็นสุขได้มากไปกว่านี้อีกแล้ว
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09

หมอดินน้อย
กับภารกิจตามหาส้มที่หายไป
โดย : กลุ่มเยาวชนรักษ์ส้มรังสิต จ.ปทุมธานี

ปัญหาการใช้สารเคมี ในการเกษตร ถือเป็นปัจจัยสำ�คัญที่ส่งผลให้    
พืชท้องถิน่ หลายชนิดมีอนั ต้องล้มหายตายจากไปอย่างน่าเสียดาย หนึง่ ในนัน้
ที่กำ�ลังประสบภาวะสุ่มเสี่ยงจะหายไปก็คือ ‘ส้มรังสิต’
ส้มรังสิต ชือ่ นัน้ บ่งบอกชัดเจนว่าเป็นผลผลิตจาก ‘ทุง่ รังสิต’ ซึง่ แต่เดิม
เป็นพื้นที่ราบลุ่มและนาข้าว กระทั่งพื้นที่ปลูกส้มบางมดประสบปัญหาถูก      
นํ้าทะเลหนุนท่วม เกษตรกรและชาวสวนส้มส่วนหนึ่งจึงย้ายพื้นที่มาปลูกที่     
ทุ่งรังสิต จนเกิดเป็นตำ�นานส้มรังสิตตลอด 30 ปีที่ผ่านมา
แต่ถึงปัจจุบัน ชื่อของส้มรังสิตกลายเป็นชื่อที่แปลกหูของคนทั่วไป
เนื่องจากผลผลิตส้มรังสิตนับวันจะยิ่งเหลือออกสู่ท้องตลาดน้อยลงทุกที
ส้มรังสิตหายไปไหน? และทำ�ไมถึงหายไป? กลุม่ เยาวชนรักษ์สม้ รังสิต
มีคำ�ตอบ

133

ส้มรังสิตทีเ่ คยปลูกให้ผลผลิตดีและมีรสชาติ
อร่อยในอดีตนั้น เมื่อปลูกไปเรื่อยๆ บน
ที่ดินเดิม กลับให้ผลผลิตที่ลดน้อยลง...
เกิดโรค และในที่สุดก็ตาย
ปัญหาเรื้อรัง
ของเกษตรกรไทย
จาก ‘โครงการนักสำ�รวจท้องทุง่ ’ ในวิชาวิทยาศาสตร์ ของโรงเรียนธัญรัตน์
ในปี พ.ศ. 2552 ทีอ่ าจารย์ได้พาออกจากห้องเรียนมาเปิดโลกทัศน์ศกึ ษาโลกกว้าง
ขณะเรียนอยู่ชั้น ม.2 ครั้งนั้น ได้ทำ�ให้นักเรียนในกลุ่มเกิดข้อสงสัยขึ้นว่า ท้องทุ่ง
บริเวณรังสิตปัจจุบัน ทำ�ไมถึงไม่มีส้มรังสิต ทั้งๆ ที่ส้มรังสิตเคยเป็นผลผลิตขึ้นชื่อ
ขนาดปรากฏอยู่ในคำ�ขวัญประจำ� จ.ปทุมธานี ในอดีตที่ว่า ‘เมืองก๋วยเตี๋ยวเรือ
กุ้งเต้น ส้มเขียวหวาน ลอนตาลสด’ เลยทีเดียว
ด้วยความสงสัย เด็กกลุ่มนี้จึงสวมวิญญาณนักสืบ สืบหาการหายไปของ
ส้มรังสิตจากพ่อแม่ลุงป้าน้าอาที่เคยทำ�สวนส้ม ก่อนจะได้คำ�ตอบจากผู้ใหญ่ว่า
“ส้มรังสิตที่เคยปลูกให้ผลผลิตดีและมีรสชาติอร่อยในอดีตนั้น เมื่อปลูก
ไปเรื่อยๆ บนที่ดินเดิม กลับให้ผลผลิตที่ลดน้อยลง ใบเหลือง เกิดโรค และในที่สุด
ก็ตาย จนหลายสวนต้องเลิกปลูก ขายทีด่ นิ ทิง้ หรือหันไปปลูกส้มดำ�เนินหรือพืชอืน่ แทน”
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบนั ทีพ่ นื้ ทีส่ วนส้มรังสิตมีจ�ำ นวน
ลดน้อยลง เนือ่ งจากเกิดโรคระบาด เกษตรกรประสบปัญหาขาดทุนจากการใช้สารเคมี
จนละทิง้ พืน้ ทีใ่ ห้กลายเป็นสวนส้มร้างนับแสนไร่ ก่อนทีภ่ าครัฐจะเข้ามาแก้ปญ
ั หา
โดยพัฒนาสวนส้มร้างเป็นพื้นที่ปลูกปาล์มนํ้ามัน และส่งเสริมการทำ�เกษตรแบบ
ผสมผสานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงเวลาที่ผ่านมามีการพัฒนาพื้นที่
บริเวณนีเ้ ป็นแหล่งอุตสาหกรรม หมูบ่ า้ นจัดสรร และอาคารพาณิชย์มากขึน้ ทำ�ให้
สวนส้มรังสิตแทบจะไม่เหลือพื้นที่อีกต่อไป
จากข้อมูลที่พบ เด็กๆ ได้ตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการตายและการให้ผลผลิต
ลดลงของต้นส้มรังสิต ว่าเกิดจาก ‘ปัญหาดินเสื่อม’ เพราะข้อมูลที่พวกเขาเก็บได้
ระบุวา่ การปลูกส้มรังสิตในอดีตต้องอัดปุย๋ เคมี ฉีดยาฆ่าแมลงและยากำ�จัดวัชพืช
ปริมาณมาก เนือ่ งจากชาวสวนคิดว่าทำ�ให้ได้ผลผลิตดี แต่กลับไม่เคยมีการตรวจสอบ
คุณภาพดินว่าขาดธาตุอาหารอะไรบ้าง
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เมือ่ พบปัญหาจึงอยากแก้ เพราะสิง่ ดีใกล้ตวั กำ�ลังจะสูญหายไปในรุน่ ของ
พวกเขา ทำ�ให้เด็กและเยาวชนหลายคนตื่นตัว บวกกับการสนับสนุนของคุณครู
สาระวิทยาศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2553 - 2555 จึงชวนกันทำ�โครงการ ‘สืบสวนป่วนส้ม’
เพือ่ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ความรู้ และเครือ่ งมือ จากหน่วยงานภายนอก
อาทิ องค์ ก ารกองทุ น สั ต ว์ ป่ า โลก สำ � นั ก งานประเทศไทย (WWF-Thailand)
กรมพัฒนาที่ดินจังหวัดปทุมธานี จนมาถึง ‘โครงการรักษ์ส้มรังสิตพัฒนาดิน
เสื่อมโทรม’ ที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการปลูกใจ รักษ์โลก มูลนิธิกองทุนไทย

เรา.. เก็บดินไปตรวจสอบที่กรมพัฒนาที่ดิน
ให้เขาแนะนำ�วิธีการปรับสภาพดินโดยเขา
จะให้สูตรปุ๋ยมา เราก็มาคิดอีกทีว่าจะใส่ปุ๋ย
อย่างไร
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สร้าง ‘หมอดินน้อย’
ด้วยทักษะวิทยาศาสตร์
โครงการรักษ์สม้ รังสิตพัฒนาดินเสือ่ มโทรม ของกลุม่ เยาวชนรักษ์สม้ รังสิต
มีเป้าหมายเพื่อสร้างเยาวชนหมอดินน้อยที่มีทักษะการตรวจวัดคุณภาพดิน ทั้ง
ค่าอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปรแตสเซียม ซึ่งเป็นธาตุอาหารที่จำ�เป็นต่อพืช
และการปรับปรุงคุณภาพดิน โดยนำ�ทักษะวิทยาศาสตร์จากในห้องเรียนมาประยุกต์
ใช้ในการทำ�งานจริง ก่อนจะนำ�ผลของการปรับปรุงดินนัน้ ส่งมอบคืนให้แก่เกษตรกร
นำ�ไปปรับปรุงคุณภาพดินในสวนของตัวเองให้เหมาะสมกับการปลูกส้มรังสิตและ
ผลไม้อื่นๆ ต่อไป
กลุ่มเริ่มต้นด้วยการสร้างแนวร่วมในโรงเรียน เพื่อค้นหาเพื่อนๆ น้องๆ
ทีส่ นใจอยากทำ�กิจกรรมนีร้ ว่ มกับทางกลุม่ โดยรุน่ พีแ่ กนนำ�ชัน้ ม.5 จำ�นวน 15 คน
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บางคนที่เข้ามาแรกๆ อาจแค่อยากสนุก
อยากลอง แต่พอสักพักก็เบื่อแล้วหายไป
เพราะงานนี้มันต้องใช้ใจรักจริงๆ ในการทำ�
ใช้วิธีการเดินเข้าไปประชาสัมพันธ์ตามห้องเรียน จนได้น้องๆ ชั้น ม.2 - 4 จำ�นวน
100 คนทีส่ นใจเข้าร่วมเป็นสมาชิก จากนัน้ แกนนำ�จึงได้จดั ค่ายอบรม ‘หมอดินน้อย
100 คน’ โดยเชิญวิทยากรผูม้ คี วามรูจ้ ากหน่วยงานต่างๆ มาให้ความรูด้ า้ นการตรวจวัด
คุณภาพดิน และปรับปรุงดินโดยใช้ธรรมชาติทดแทนสารเคมี เพือ่ ให้สมาชิกของกลุม่
มีพื้นฐานในการทำ�วิจัยก่อนลงสำ�รวจพื้นที่จริง
การสำ�รวจพื้นที่จริง เริ่มด้วยการขออนุญาตคุณลุงคุณป้าเจ้าของสวน
เข้าไปเก็บดินที่ใช้ปลูกส้ม เพื่อนำ�ไปตรวจและทดลองหาวิธีปรับปรุงบำ�รุงดิน ซึ่ง
คุณลุงคุณป้าเจ้าของสวนส่วนใหญ่กใ็ ห้ความร่วมมือด้วยดี สวนที่ 1 ของ ‘ลุงสืบ’ ซึง่
เป็นสวนส้มที่เหลือเพียงแห่งเดียวในพื้นที่ใกล้โรงเรียน ยินดีแบ่งที่ดินซึ่งมีต้นส้ม
ถึง 10 ต้น และสวนที่ 2 ของ ‘ลุงเปีย๊ ก’ มีตน้ ส้ม 5 ต้น ทัง้ สองสวนได้ให้กลุม่ เยาวชน
มาขุดเก็บดินไปตรวจวัดคุณภาพ ธาตุอาหาร และทดลองปรับปรุงดินด้วยวิธชี วี ภาพ
ด้วยปฏิบัติการปรับปรุงคุณภาพดินที่เป็นกรดและขาดโปรแตสเซียม โดยการนำ�
เปลือกไข่ เปลือกหอย อ้อย กาบมะพร้าว เปลือกกล้วย มาเผาจนเป็นถ่าน จากนั้น
นำ�ไปใส่ที่โคนต้นส้ม 1 กิโลกรัมต่อ 1 ชนิด เว้น 2 สัปดาห์แล้วใส่อีก 6 ครั้ง
ตลอดระยะเวลา 7 เดื อ นของโครงการ กลุ่ ม ได้ มี ก ารลงพื้ น ที่ สำ � รวจ
อย่างต่อเนื่อง แต่สามารถแบ่งขั้นตอนการทำ�งานออกได้เป็น 3 ช่วงหลัก คือ
1. สำ�รวจและเก็บตัวอย่างดินจากสวน
2. นำ�ดินไปตรวจสอบค่าอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปรแตสเซียม
ยังกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมขอคำ�แนะนำ�ในการปรับปรุงดิน ก่อนลงพื้นที่อีกครั้งไป
ใส่ปุ๋ยและปรับปรุงดินในพื้นที่ด้วยวิธีทางชีวภาพ โดยการทดลองใช้ปุ๋ยชีวภาพ
2 - 3 ชนิด
3. ติดตามผลที่เกิดขึ้นในพื้นที่
การลงพื้ น ที่ ใ นแต่ ล ะครั้ ง กลุ่ ม พี่ ๆ แกนนำ � จะแบ่ ง น้ อ งหมอดิ น น้ อ ย
ออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 10 คน แต่ละกลุ่มจะมีพี่แกนนำ�คอยดูแลและจ่ายงาน
เพื่อให้น้องๆ ได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะให้ชำ�นาญ เช่น กลุ่มของ วิภาดา แก้วพร
หรือ ‘นํา้ มน’ นักเรียนชัน้ ม.5 หนึง่ ในแกนนำ� พาน้องไปเก็บตัวอย่างดินในสวนของ
ลุงเปี๊ยก บริเวณรังสิตคลอง 11 ก่อนจะลงพื้นที่ครั้งที่ 2 เพื่อไปเติมปุ๋ยให้ดิน และ
ลงพื้นที่ครั้งที่ 3 เพื่อเก็บตัวอย่างดินที่เติมปุ๋ยแล้วไปตรวจอีกครั้งหนึ่ง โดยในสวน
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ของลุกเปี๊ยกนี้ มีต้นส้มที่เข้าร่วมโครงการ 5 ต้น แรกเริ่มการวิจัยมีการทดลองใส่
ปุ๋ยชีวภาพ 4 ต้น ไม่ใส่ปุ๋ย 1 ต้น เพื่อเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้น จนกระทั่งนํ้ามน
นำ�ดินไปตรวจและเรียนรูส้ ตู รปุย๋ จากกรมพัฒนาทีด่ นิ จ.ปทุมธานี จึงได้เกิดแนวทาง
ทดลองใส่ปุ๋ยชีวภาพ 1 ต้น โดยขุดดินรอบต้นส้มลึกประมาณ 15 ซม. เพราะเป็น
ระดับชั้นของดินที่มีแร่ธาตุอยู่ จากนั้นจะลงพื้นที่เก็บข้อมูลในรอบ 2 เดือนเพื่อ
วัดขนาดความโตของต้น ความสูง และเส้นรอบวง เพือ่ สรุปผลทีเ่ กิดขึน้ คือ ได้สตู ร
ปุ๋ยชีวภาพที่เหมาะสมที่ทำ�ให้ดินอุดมสมบูรณ์ขึ้น และต้นส้มเติบโตได้ดี
“สวนนี้จะเป็นสวนของน้องๆ ซึ่งพ่อของเขาเป็นคนทำ� เรามาขออนุญาต
เก็บดินไปตรวจเพือ่ พัฒนาคุณภาพดินทีก่ รมพัฒนาทีด่ นิ ให้เขาแนะนำ�วิธกี ารปรับ
สภาพดินโดยเขาจะให้สตู รปุย๋ มา เราก็มาคิดอีกทีวา่ จะใส่ปยุ๋ อย่างไร” นํา้ มนเล่าถึง
ขัน้ ตอนการวิจยั ของกลุม่ ซึง่ สุดท้ายปลายทางคือ การเผยแพร่ผลการวิจยั ในรูปของ
องค์ความรู้ไปสู่เยาวชนรุ่นน้อง และเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหา
ดินเสื่อมต่อไป

สร้างเครือข่าย
นักวิจัยระยะยาว
ด้วยเล็งเห็นว่าปัญหาดินเสื่อมที่เกิดขึ้นย่อมส่งผลกระทบต่อเรือกสวน
ในภาพรวม ดังนัน้ นอกจากส้มรังสิตแล้ว ทางกลุม่ จึงได้ท�ำ การลงพืน้ ทีส่ �ำ รวจและ
เก็บตัวอย่างดินเพือ่ การวิจยั จากสวนผลไม้อน่ื ๆ ซึง่ กระจายตัวอยูใ่ นเขตรังสิตคลอง 7,
8, 10, 11 และ 12 รวมทั้งสิ้นจำ�นวน 12 สวนร่วมด้วย
ซึ่งแน่นอนว่า การวิจัยที่ตั้งต้นขึ้นแล้วนี้ไม่สามารถทำ�ให้แล้วเสร็จได้
ในเวลาไม่กี่เดือน แต่ต้องมีการสืบทอดคนทำ�งานในระยะยาว อาจารย์ขวัญชีวิต
นุชบัว หรือ ‘ครูขวัญ’ ทีป่ รึกษาโครงการฯ จึงได้วางแผนเปิดรับสมัครนักเรียนรุน่ ถัดๆ
ไปตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อให้การวิจัยดำ�เนินต่อไปไม่สะดุด และเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
นักเรียน รวมถึงสร้างเครือข่ายรุ่นพี่รุ่นน้องในระยะยาวไปด้วยในตัว
“พอรุ่น ม.2 โตขึ้นมา แกนนำ� ม.5 ในปัจจุบันก็จะถอยไปเป็นพี่เลี้ยง
ให้นอ้ งๆ และจะถ่ายทอดงานผ่านกระบวนการกลุม่ เพือ่ ให้เด็กๆ ได้รจู้ ักกัน เรียนรู้
การทำ�งานร่วมกัน เคารพกัน พูดคุยหารือกันซึ่งไม่ใช่เฉพาะเรื่องงาน แต่มีทั้งเรื่อง
เรียนและเรื่องส่วนตัว” ครูขวัญกล่าวด้วยรอยยิ้ม
กระนัน้ สิง่ ทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ ในการทำ�งานอนุรกั ษ์เชิงวิจยั และเป็นสิง่ ทีค่ รูขวัญ
อยากเห็นที่สุดจากเด็กๆ ก็คือ หัวใจ ซึ่งประเด็นนี้ นํ้ามนอธิบายได้น่าสนใจ
“บางคนทีเ่ ข้ามาแรกๆ อาจแค่อยากสนุกอยากลอง แต่พอสักพักก็เบือ่ แล้ว
หายไป เพราะงานนี้มันต้องใช้ใจรักจริงๆ ในการทำ� ซึ่งตอนนี้ก็มีน้องๆ ที่ขึ้นมา
ทำ�แทนได้บ้างแล้ว ถ้าเราขึ้น ม.6 ก็คงให้น้องๆ เป็นแกนนำ�หลักต่อไป”
ทั้งนี้ ได้เห็นกระบวนการทำ�งานของกลุ่มเยาวชนรักษ์ส้มรังสิต ที่แลดู
มีแผนงานชัดเจนเป็นขั้นเป็นตอนตามแบบนักวิจัย แต่เบื้องหลังนั้นกลับมีปัญหา
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อุปสรรคต่างๆ ให้ตอ้ งแก้ไข โดยเฉพาะอย่างยิง่ ปัญหาหลักในการสือ่ สารกับเจ้าของสวน
ในการมีส่วนร่วมตรวจวัดและปรับปรุงคุณภาพดิน ซึ่งผู้ที่มีบทบาทสำ�คัญอย่างยิ่ง
ในการช่วยแก้ไขปัญหา ก็คอื ครูพเ่ี ลีย้ ง ทีน่ อกจากจะช่วยแก้ไขแล้ว ยังเป็นผูห้ นุนเสริม
ให้เด็กๆ เกิดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพตัวเองได้อย่างน่าชื่นใจ
“ปัญหาในการทำ�โครงการของเด็กๆ คือ เจ้าของสวนรายใหม่ๆ ไม่ให้
ความเชื่อถือเด็กหากครูไม่ลงไปทำ�กิจกรรมด้วย เราจึงต้องทุ่มเทพาเขาเข้าไปทำ�
หรืออย่างการเรียกน้องๆ มาประชุมก็เหมือนกัน ไม่ได้ท�ำ ครัง้ เดียวสำ�เร็จ ต้องวางแผน
หลายๆ ครัง้ ซึง่ เราก็จะช่วยดูแล แต่ตอ้ งให้เด็กทำ�เป็นหลัก เพราะตัวเขาเองนัน่ แหละ
จะได้สิ่งที่ดีๆ กลับไป” ครูขวัญกล่าวด้วยแววตาภาคภูมิใจในตัวลูกศิษย์ ก่อนกลั่น
ความรู้สึกภายในออกมาเป็นคำ�พูดจบประโยคว่า
“ตัวเราเองภูมใิ จกับการทำ�งานของเด็กๆ พวกเขารับผิดชอบและทำ�งานได้
ขนาดนี้ แสดงว่าเขารักในสิ่งที่เขาทำ�แล้ว”

ถ้าจะเป็นนักวิชาการก็ตอ้ งหาข้อมูล อย่าเชือ่ ครู
เพราะครูไม่ได้รู้ทุกเรื่อง
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อยากเห็นผลไม้ในชุมชนออกสู่ตลาดอย่าง
มีคุณภาพ อยากพัฒนาโครงการต่อ เพราะ
ถ้าเราไม่อนุรักษ์ดูแลดิน ก็จะมีผลต่อผลไม้
ที่ปลูก ส้มบางลูกก็สุกไม่เต็มที่หรือไม่ถูกใจ
คนกิน
นักวิจัยวัยเยาว์
และทักษะชีวิตจากการทำ�งาน
ไม่อาจปฏิเสธว่า การทำ�โครงการในครัง้ นี้ แกนนำ�กลุม่ เยาวชนรักษ์สม้ รังสิต
ได้มโี อกาสเรียนรูก้ ารเป็นหมอดิน และพัฒนาศักยภาพของตัวเองผ่านการลงพืน้ ที่
ทำ�วิจัยอย่างจริงจัง ซึ่งด้วยการหนุนเสริมของครูขวัญ ก็ได้ทำ�ให้แกนนำ�หลายคน
เกิดทักษะความเป็นนักวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างเต็มตัว
“กั บ บิ๊ ว ครูจ ะบอกเขาเสมอว่า ถ้าจะเป็นนักวิชาการก็ต้องหาข้อมูล
อย่าเชือ่ ครู เพราะครูไม่ได้รทู้ กุ เรือ่ ง แต่เดิมบิว๊ เป็นคนเชือ่ มัน่ ในความคิดของตัวเอง
และยืนยันที่จะทำ�แต่ในสิ่งที่ตัวเองคิดไว้ คือจะทำ�แต่เรื่องส้มเท่านั้น แต่ท้ายที่สุด
เมื่อได้ลงมือทำ�และเรียนรู้ก็เกิดการเปลี่ยนแนวคิด มองภาพที่กว้างขึ้น เชื่อมโยง
สูพ่ ชื อืน่ ๆ จนนำ�ไปสูก่ ารแก้ปญ
ั หาดินในพืน้ ทีป่ ลูกมะม่วง มะละกอ นาข้าว กล้วย”
ครูขวัญกล่าวถึงพัฒนาการของลูกศิษย์ ที่ปัจจุบันสามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอด
กระบวนการตรวจสอบคุณภาพดินให้แก่รุ่นน้องได้เป็นอย่างดี
ขณะที่ ตั ว ของบิ๊ ว เอง นอกจากทั ก ษะด้ า นการเป็ น นั ก วิ จั ย และผู้ นำ �
กระบวนการแล้ว เธอก็ยอมรับว่า การทำ�โครงการนี้ ได้ช่วยละลายอัตตาของเธอ
ได้มาก เพราะต้องเรียนรู้การทำ�งานเป็นทีมร่วมกับเพื่อนๆ และน้องๆ ซึ่งแต่ละคน
ย่อมมีความคิดเห็นแตกต่างกันไป บิ๊วจึงถือโอกาสนี้เรียนรู้และรับฟังความคิด
ของคนอื่น จนเกิดทักษะการทำ�งานร่วมกับคนอื่นๆ มากขึ้น
ในขณะที่นํ้ามน ก็ได้เรียนรู้วิธีการจัดการกับความเครียดที่เกิดจากการ
ทำ�งานร่วมกับคนอื่น และได้เรียนรู้ทักษะการแก้ไขด้วยวิธีการพูดคุยแบบเปิดอก
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“ปัญหาส่วนใหญ่จะเกิดขึน้ กับตัวเอง (หัวเราะ) โดยเฉพาะความท้อเกิดขึน้
บ่อยมาก เพราะหนูเป็นคนที่เครียดและจริงจังกับการทำ�งาน เมื่อมีเพื่อนๆ และ
น้องๆ บางกลุม่ ทีเ่ ราควบคุมไม่ได้ เราก็จะรูส้ กึ ไม่ดี ซึง่ การทำ�งานก็สอนให้เราเรียนรู้
ที่จะพูดคุยกับเขา ว่าการทำ�อย่างนี้มันดีหรือไม่ดีอย่างไร เปิดอกคุยเพื่อให้งานมัน
สามารถเดินต่อไปได้ค่ะ” นํ้ามนกล่าว
และแน่นอน อีกหนึ่งปัญหาคลาสสิกที่เยาวชนแทบทุกโครงการต้อง
พบเจอ ก็คอื ปัญหาการแบ่งเวลามาทำ�กิจกรรม ซึง่ คนทีไ่ ด้เรียนรูใ้ นประเด็นนีม้ าก
ที่สุด ก็คือแกนนำ�อีกคนหนึ่งของกลุ่ม อุมาภรณ์ หอมเกษร หรือ ‘เมย์’ ที่สามารถ
บริหารจัดการการเรียนของตัวเองไปพร้อมกับทำ�กิจกรรมได้อย่างราบรื่น
“เรือ่ งเรียน เมย์จะเรียนทัง้ ในห้องและเรียนพิเศษค่ะ จันทร์ถงึ ศุกร์ตอนเย็น
จะทำ�การบ้าน และคุยเรือ่ งงานโครงการไปด้วย ทีส่ �ำ คัญคือเวลานัดน้องทำ�กิจกรรม
จะนัดไว้กอ่ นล่วงหน้าหลายๆ สัปดาห์ และก่อนจะถึงวันนัด 2 - 3 วันเราก็จะย้�ำ อีกทีคะ่ ”
เมย์เผยวิธีการบริหารเวลาด้วยสีหน้าแช่มชื่น
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อนาคตของ ‘พืชรังสิต’
และก้าวย่างของชีวิตหมอดินน้อย
จากโครงงานที่ตั้งต้นด้วยการมองแค่ ‘ส้มรังสิต’ เมื่อผ่านการลงพื้นที่
เกิดการพัฒนากระบวนการคิดทีเ่ ป็นระบบจากการวางแผนงานโครงการและมีการ
วิเคราะห์ปญ
ั หาและสาเหตุ ถึงวันนี้ เป้าหมายของกลุม่ จึงได้ขยายขอบเขตจากการ
รักษาพันธุส์ ม้ รังสิต ไปสูก่ ารพัฒนาคุณภาพของพืชผักผลไม้อนื่ ๆ ในย่านนี้ ผ่านการ
จัดการกับตัวแปรสำ�คัญ นั่นคือ การวิจัยและปรับปรุงคุณภาพดินในสวนของ
เกษตรกรด้วยวิธที างชีวภาพ ให้ดนิ มีคณ
ุ สมบัตทิ สี่ มบูรณ์ เหมาะแก่การเจริญเติบโต
ของพืชพันธุ์ต่างๆ
ซึ่งแม้โครงการจะสิ้นสุดลง แต่กลุ่มแกนนำ�ก็พร้อมจะผลักดันรุ่นน้องให้
ทำ�การวิจัยและพัฒนาดินอย่างต่อเนื่อง รวมถึงวางแผนจะขยายผลให้แก่เกษตร
ในพื้นที่ โดยใช้การอบรมและทำ�วิจัยร่วมกันกับกลุ่มต่อไป
“ผมอยากเห็นผลไม้ในชุมชนออกสู่ตลาดอย่างมีคุณภาพ อยากพัฒนา
โครงการต่อ เพราะถ้าเราไม่อนุรักษ์ดูแลดิน ก็จะมีผลต่อผลไม้ที่ปลูก ส้มบางลูก
ก็สุกไม่เต็มที่หรือไม่ถูกใจคนกิน” พงษ์วัฒน์ พันธุ์ไพโรจน์ หรือ ‘ปลื้ม’ หนึ่งใน
สมาชิกกลุ่มกล่าวถึงความตั้งใจด้วยรอยยิ้ม
เช่นเดียวกับนาํ้ มน ทีค่ าดหวังว่างานวิจยั นีจ้ ะถูกสานต่อโดยรุน่ น้องๆ แม้วา่
โครงการจะสิ้นสุดลงแล้วก็ตาม
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“หนูอยากทำ�ต่อค่ะ อยากให้เกษตรกรที่ทำ�สวนเข้ามาเรียนรู้กับพวกหนู
ว่าสิ่งที่พวกหนูทำ�เป็นประโยชน์กับเกษตรกรเอง และอยากให้น้องๆ มีความรู้
ส่วนพี่ๆ ก็คอยให้คำ�ปรึกษาน้องๆ รุ่นต่อไป” นํ้ามนทิ้งท้ายด้วยรอยยิ้ม
ทัง้ หมดทัง้ มวล แม้งานวิจยั จะยังต้องการการสานต่อในระยะยาว แต่ดว้ ย
เครือข่ายการทำ�งานที่ประสานเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างรุ่นพี่-รุ่นน้อง-อาจารย์โรงเรียน-เกษตรกร ทำ�ให้เชื่อเหลือเกินว่า ดินรังสิตที่เสื่อมโทรมลงจากสารเคมี
จะค่อยๆ ได้รบั การดูแลและปรับปรุงจนกลับมาอุดมสมบูรณ์อกี ครัง้ ผ่านเครือ่ งมือ
สำ�คัญซึ่งก็คือการวิจัยร่วมกันระหว่างเยาวชนและเกษตรกร
และดินทีด่ นี เ้ี อง ทีจ่ ะนำ�ส้มรังสิต อันเป็นสัญลักษณ์ของย่านรังสิตกลับคืนมา
เพียงแต่การกลับมาในครัง้ นี้ จะมีมะม่วง มะละกอ ข้าว กล้วย และพืชอืน่ ๆ
ตามมาด้วย
เพราะดินที่ดี ปลูกอะไรก็ขึ้นดี กลุ่มนักวิจัยน้อยคอนเฟิร์ม!
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สรุปขั้นตอนการทำ�งาน

สืบหาการหายไปของส้มรังสิต
จากชาวสวนส้ม

พบสาเหตุเกิดจากการใช้สารเคมีเยอะ
ทำ�ให้ดินเสื่อมและยังไม่มีการตรวจ
สภาพดินอีกด้วย

รับสมัครเยาวชน ‘หมอดินน้อย’ เรียนรู้
การวัดคุณภาพดินและปรับปรุงดิน
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เก็บดินในสวน นำ�ไปตรวจ
และหาวิธีปรับปรุงดิน

หาความรู้เกี่ยวกับการตรวจคุณภาพดิน

เยาวชนปรับปรุงบำ�รุงดิน
ร่วมกับเกษตรกร

ให้หมอดินน้อยที่มีทักษะและ
ความรู้เรื่องการตรวจวัด
คุณภาพดินและการปรับปรุงดิน
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สิ่งที่ได้เรียนรู้
กมลรัตน์ เทือกไชยคำ� (บิ๊ว)

หัวหน้าโครงการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

“การได้เข้าร่วมโครงการทำ�ให้เราได้ความรูม้ ากมาย ทัง้ การตรวจสอบ
คุณภาพดิน การแบ่งเวลา ได้เรียนรูก้ ารทำ�งานกับน้อง ได้เรียนรูค้ วามคิด
ของน้องๆ รวมไปถึงการจัดค่าย”

วิภาดา แก้วพร (นํ้ามน)

ประสานงานโครงการฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

“ตอนแรกหนูเข้ามาเพราะต้องทำ�โครงงานส่ง แต่พอทำ�ยิ่งได้เรียนรู้
ทำ�แล้วสนุก ได้ท�ำ หลายอย่างทีเ่ ราไม่เคยทำ� ได้ความรูใ้ ส่หวั ได้ท�ำ งาน
ร่วมกับเพือ่ น จากทีไ่ ม่เคยได้ยนิ ชือ่ ส้มรังสิต ตอนนีห้ นูอยากจะพัฒนา
ส้มรังสิตให้มีคนปลูก คนกิน และคนรู้จักมากขึ้น”

อุมาภรณ์ หอมเกษร (เมย์)

แกนนำ�กลุ่มเยาวชนฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

“จากคนที่ไม่กล้าพูดคุยกับชาวสวน จะถามเฉพาะคำ�ถามที่อยากรู้
หรือถามตามทีอ่ าจารย์สงั่ หลังจากได้ท�ำ โครงการ ทำ�ให้หนูกล้าแสดง
ความคิดเห็นมากขึน้ หากเราเห็นว่าควรเพิม่ อะไรก็กล้าทีจ่ ะบอกอาจารย์
นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้การตรวจวัดดิน รู้ว่าหากดินคุณภาพไม่ดี
ควรจะใส่อะไรลงไปเพื่อให้ดินมีคุณภาพที่ดีขึ้น”
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ที่ปรึกษากลุ่มเยาวชน

ขวัญชีวิต นุชบัว (ขวัญ)

อาจารย์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนธัญรัตน์

ครูขวัญมีบทบาทเป็นที่ปรึกษา ช่วย
วางแผนโครงการ ประสานงานการ
จั ด กิ จ กรรมกั บ หน่ ว ยงานภายนอก
ประชาสั ม พั น ธ์ ข่ า วสารโครงการให้
บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนรับรู้
สร้างแรงจูงใจในการทำ�โครงการให้แก่
นักเรียน และขยายผลไปสู่นักเรียน
รุ่นถัดไป
“เราเป็ น พี่ เ ลี้ ย งก็ จ ริ ง แต่ เ ราก็ ต้ อ ง
ยกย่องให้คนอื่นเป็นพี่เลี้ยงเราด้วย
เพราะฉะนั้ น เราต้ อ งลดบทบาท
ความสำ�คัญของตัวเองให้น้อยที่สุด
แต่ยกความสำ�คัญของคนอื่นให้มาก
ที่สุด งานถึงจะประสบผลสำ�เร็จ และ
สามารถสร้ า งเยาวชนให้ เ ป็ น ผู้ นำ �
กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมได้”

โครงการรักษ์ส้มรังสิตพัฒนาดินเสื่อมโทรม
โดย : กลุ่มเยาวชนรักษ์ส้มรังสิต
โรงเรียนธัญรัตน์ จ.ปทุมธานี
หัวหน้าโครงการ
นางสาวกมลรัตน์ เทือกไชยคำ�
คณะทำ�งานโครงการ
1. นางสาวอุมาภรณ์ หอมเกษร
2. นางสาววิภาดา แก้วพร
3. นางสาวอทิตยา มาตรกลาง
ที่ปรึกษาโครงการ
1. อาจารย์ขวัญชีวิต นุชบัว		
อาจารย์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนธัญรัตน์
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10

กล้าอ่อนของจิตสำ�นึก
บนดินแดนแห่งความหวัง
โดย : กลุ่มเยาวชนฮักนะเชียงยืน
โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม จ.มหาสารคาม

การใช้สารเคมี ในภาคเกษตรกรรม ในแง่หนึ่งอาจช่วยให้ได้ผลผลิตดี
แต่ในอีกแง่หนึง่ ก็เป็นทำ�ลายดิน ทำ�ให้ดนิ เสือ่ ม อันจะส่งผลต่อการปลูกพืชผัก
ในระยะยาว
และนอกจากดินเสือ่ มแล้ว บางครัง้ การใช้สารเคมีนนั้ อาจส่งผลโดยตรง
ต่อสัตว์ ในพืน้ ที่ รวมไปถึงตัวเกษตรกรเองในกรณีทสี่ มั ผัสถูกสารเคมีโดยตรง
ทัง้ นี้ไม่ตอ้ งนับรวมถึงผูบ้ ริโภค ทีจ่ ะได้รบั ประทานเพียงความสวยงามของพืชผล
แต่ภายในนั้นอุดมไปด้วยสารร้ายทำ�ลายชีวิต
คงเพราะสารเคมีสง่ ผลเสียรอบด้านเช่นนี้ จึงทำ�ให้เยาวชนกลุม่ หนึง่ ใน
จ.มหาสารคาม ตัดสินใจลุกขึ้นรณรงค์ ให้เกษตรกรในพื้นที่ลดละเลิกการใช้
สารเคมี เพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติของดินไว้ และเพื่อตัว
เกษตรกร รวมถึงคนรอบข้างเอง
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เมื่อลงสำ�รวจแปลง.. พบว่าไม่มีสัตว์อาศัยอยู่
ในบริเวณนั้นเลย.. และบริเวณที่นำ�เนื้อแตง
ไปทิ้งหญ้าบริเวณนั้นก็จะไหม้ตาย
แคนตาลูปเคลือบยาพิษ
กับคุณภาพชีวิตที่ตกต่ำ�ลง
จุดเริม่ ต้นของโครงการลดมลพิษฟืน้ ชีวติ ดิน เริม่ ต้นจากการทีก่ ลุม่ เยาวชน
ฮักนะเชียงยืนได้เห็นถึงสภาพปัญหาในชุมชน นั่นคือ การใช้สารเคมีในการปลูก
แคนตาลูป จากการลงพืน้ ทีส่ �ำ รวจข้อมูล กลุม่ เยาวชนพบว่า หมูบ่ า้ นแบก อ.เชียงยืน
จ.มหาสารคาม เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ที่มีการปลูกแคนตาลูปเพื่อขายเมล็ดพันธุ์
เนื่องจากมีสภาพภูมินิเวศที่มีคลองชลประทานไหลผ่านและมีบริษัทคอยรับซื้อ
ที่แน่นอนในรูปแบบของการทำ�เกษตรพันธสัญญาที่บริษัทวางเงื่อนไขไว้ ทำ�ให้
เกษตรกรส่วนใหญ่จงึ จำ�เป็นต้องพึง่ พาสารเคมีในแทบจะทุกขัน้ ตอนการปลูก ตัง้ แต่
การเตรียมดิน เพาะเมล็ดการผสมพันธุก์ ารฉีดพ่นเร่งผล การรักษาโรคและการกำ�จัด
แมลงศัตรูพชื เรียกได้วา่ นอกจากจะอยูก่ บั แคนตาลูปทีต่ วั เองปลูกแล้ว เกษตรกรยัง
ต้องอยูร่ ว่ มกับสารเคมีในแทบจะทุกขัน้ ตอนเลยทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิง่ หลังจาก
เก็บเกี่ยว ที่เกษตรกรต้องนำ�แคนตาลูปมาล้างเปลือกด้วยสารเคมีเพื่อฆ่าเชื้อก่อน
ผ่าเอาเมล็ด ถือเป็นการสัมผัสกับสารเคมีโดยตรง ส่งผลต่อสุขภาพของเกษตรกร
ในระยะยาว
และไม่ใช่เพียงเกษตรกรผูป้ ลูก แต่สารเคมียงั ฝังลึกลงสูด่ นิ เกิดเป็นปัญหา
ดินเสือ่ มคุณภาพ รวมไปถึงส่งผลกระทบต่อชาวบ้านในบริเวณนัน้ ทีม่ อี าการเจ็บป่วย
เรื้อรัง อันเกิดจากการแพ้สารเคมี มีอาการวิงเวียนศีรษะจากการสูดดมสารเคมี
ขณะฉีดพ่นหรือในช่วงทีฝ่ นตกหากเดินไปตามพืน้ ทีเ่ พาะปลูกก็จะเกิดอาการคันเท้า
เป็นผื่นทำ�ให้ชาวบ้านบางรายไม่กล้าเดินผ่านแปลงปลูกแคนตาลูปกันเลยทีเดียว
ทัง้ นีย้ งั ไม่นบั สัตว์นอ้ ยสัตว์ใหญ่ในพืน้ ที่ ทีต่ า่ งหายไปไม่เห็นแม้แต่เงา ส่งสัญญาณ
บ่งบอกถึงภัยเงียบจากสารเคมีในดินนั้น
“เมื่อลงสำ�รวจแปลงที่ปลูกสลับกับนาข้าว พบว่าไม่มีสัตว์อาศัยอยู่ใน
บริเวณนัน้ เลยไม่วา่ จะเป็นจิง้ หรีด มดแดง เขียด หรืองู และบริเวณทีน่ �ำ เนือ้ แตงไป
ทิง้ หญ้าบริเวณนัน้ ก็จะไหม้ตาย” ธีระวุฒิ ศรีมงั คละ หรือ ‘แสน’ แกนนำ�กลุม่ เยาวชน
ฮักนะเชียงยืน เล่าถึงอันตรายจากสารเคมีที่ได้พบกับตัว
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และทีน่ า่ กังวลคือ จากการสำ�รวจพบว่ามีการนำ�บุตรหลานในชุมชน ทัง้ เด็ก
ที่เป็นบุตรหลานที่ต้องช่วยงานครอบครัว รวมถึงเด็กที่รับจ้างเกษตรกรรายอื่นๆ
มาช่วยในกระบวนการปลูกแคนตาลูปทุกขั้นตอน ซึ่งส่วนใหญ่เด็กไม่ได้มีการใช้
อุปกรณ์ป้องกันสารเคมี ทำ�ให้ต้องสัมผัสกับสารเคมีโดยตรง จนอาจเกิดการสะสม
ของสารเคมี ใ นร่ า งกาย รวมไปถึ ง ในขั้ น ตอนของการผสมพั น ธุ์ แ คนตาลู ป นั้ น
นอกจากทำ�ในเวลากลางวันแล้ว ยังนิยมทำ�กันในเวลากลางคืนเนื่องจากให้ผลได้
ดีกว่า เด็กบางคนจึงรับจ้างทำ�ทัง้ กะกลางวันและกลางคืนเพือ่ แลกกับรายได้ 500 บาท
จนร่างกายอ่อนเพลีย ต้องอาศัยหลับในห้องเรียนหรือขาดเรียน ซึ่งทำ�ให้เด็กเสีย
การเรียนอย่างน่าเสียดาย

ก่อร่างสร้างกลุ่ม
บนพื้นฐานการคิดวิเคราะห์

ด้วยตระหนักถึงผลกระทบที่กระจายครอบคลุมไปแทบทุกส่วน เยาวชน
กลุ่มหนึ่งของโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมจึงร่วมใจกันก่อตั้ง ‘กลุ่มเยาวชนฮักนะ
เชียงยืน’ ขึ้นและจัดทำ� ‘โครงการลดมลพิษฟื้นชีวิตดิน’ โดยมีเป้าหมายอยู่ที่การ
สร้างแนวร่วมในชุมชนทั้งกลุ่มเกษตรกรในหมู่บ้านแบก และกลุ่มเยาวชนที่เป็น
เด็กนักเรียนชั้นประถมในโรงเรียนบ้านแบกสมบูรณ์วิทย์ ให้เกิดความเข้าใจและ
ตระหนักถึงผลกระทบจากการใช้สารเคมีในการเกษตรและร่วมดำ�เนินกิจกรรม
พลิกฟืน้ คืนชีพให้แก่ดนิ ซึง่ เป็นทรัพยากรทีเ่ ป็นแหล่งอาหารของคนในหมูบ่ า้ นต่อไป
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เยาวชนได้เห็นมุมมองหลายๆ ด้าน เกิดการ
ถกเถียงบนเหตุและผลเพือ่ หาข้อสรุปร่วมกัน
ในการดำ�เนินงาน ซึ่งช่วยให้เยาวชนเกิด
กระบวนการคิดวิเคราะห์ก่อนที่จะลงมือทำ�
กิจกรรม
ในเมื่อหัวใจหลักของการสร้างแนวร่วมเพื่อนำ�ไปสู่การเปลี่ยนแปลงคือ
ข้อมูลของชุมชน กลุ่มจึงได้ทำ�การลงพื้นที่สำ�รวจข้อมูลและสอบถามข้อมูลจาก
ชาวบ้านอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยความที่เด็กๆ ล้วนเป็นมือใหม่ด้วยกันทั้งสิ้น ทำ�ให้
พีเ่ ลีย้ งโครงการอย่างอาจารย์เพ็ญศรี ใจกล้า ต้องก้าวเข้ามาเป็นกำ�ลังสำ�คัญในการ
สร้างแรงบันดาลใจและแนะแนวรูปแบบการดำ�เนินงานให้แก่กลุ่ม โดยอาจารย์
เพ็ญศรีมีบทบาทในการช่วยหนุนเสริมกลุ่มด้วยการสร้างกระบวนการเรียนรู้ใน
รูปแบบของ Project/Problem based Learning หรือการเรียนรูจ้ ากการทำ�โครงการ
และผ่านปัญหา โดยมุ่งให้ลูกศิษย์ได้เรียนรู้การแก้ปัญหาและร่วมรับผิดชอบต่อ
สังคมผ่านกระบวนการ 3 ขั้นตอน คือ
1. เรียนรู้จากโจทย์ปัญหาในพื้นที่
2. ลงมือปฏิบัติให้รู้จริง
3. สรุปบทเรียนร่วมกัน
โดยทั้งหมดนี้ อาจารย์เพ็ญศรีจะใช้วิธีการตั้งคำ�ถามให้เด็กๆ ได้คิดก่อน
ปล่อยให้พวกเขาได้ตัดสินใจเลือกแนวทางการทำ�งานและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ด้วยตัวเองโดยอาจารย์วางตัวเป็นผู้รับฟัง
“วิธนี ที้ �ำ ให้เยาวชนได้เห็นมุมมองหลายๆ ด้าน เกิดการถกเถียงบนเหตุและ
ผลเพื่อหาข้อสรุปร่วมกันในการดำ�เนินงาน ซึ่งช่วยให้เยาวชนเกิดกระบวนการ
คิดวิเคราะห์ก่อนที่จะลงมือทำ�กิจกรรมถึงแม้บางครั้งอาจมีกระบวนการชี้นำ�บ้าง
แต่ก็เพื่อลดความขัดแย้งที่กำ�ลังจะเกิดขึ้นจากการถกเถียงกันของสมาชิกในกลุ่ม”
อาจารย์เพ็ญศรีกล่าวถึงบทบาทของตนเองในฐานะพี่เลี้ยงอย่างอารมณ์ดี
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ร่วมใจพลิกฟื้น
คืนชีวิตให้ดิน
ด้วยคำ�แนะนำ�จากอาจารย์เพ็ญศรีและพีเ่ ลีย้ งโครงการจากมูลนิธกิ องทุนไทย
กลุ่มจึงได้มีการประชุมหารือกันเพื่อวางแนวทางในการดำ�เนินโครงการให้มีความ
ชัดเจนและเป็นระบบมากขึ้น โดยอาศัย ‘ภูเขา 3 ลูก’ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการ
คิดและวางเป้าหมายในแต่ละระยะของการทำ�งาน ทำ�ให้กลุม่ เห็นภาพการก้าวเดิน
ไปสู่ความสำ�เร็จได้ชัดเจนขึ้น
“การแบ่งภูเขาออกเป็น 3 ลูก คือการแบ่งงานออกเป็น 3 ส่วน โดยเริม่ จาก
ระดับง่ายระดับปานกลาง และระดับยาก ทำ�ให้เกิดความเข้าใจและเห็นภาพการ
ดำ�เนินงานได้ชัดกว่า” ศิริลักษณ์ สงคราม หรือ ‘เปรี้ยว’ หนึ่งในแกนนำ�กล่าวถึง
เครื่องมือการทำ�งานที่เธอได้เรียนรู้ก่อนอธิบายต่อว่า
1. ระดับง่าย เป็นงานที่ง่ายที่สุด และต้องทำ�ก่อนเป็นอันดับแรก ได้แก่
การลงพื้นที่ ศึกษา เก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล เช่น การลงพื้นที่เก็บข้อมูล
พืน้ ฐานการปลูกแคนตาลูปและสารเคมีทใี่ ช้จากเกษตรกรในพืน้ ที่ การประสานกับ
โรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลเพือ่ ศึกษาข้อมูลการเจ็บป่วยของ
คนในชุมชน การศึกษาวิธีการทำ�ปุ๋ยชีวภาพและการตรวจวัดสารตกค้างในดิน
การเข้าร่วมเวทีเสวนาชาวบ้านเรื่องการทำ�เกษตรพันธะสัญญา รวมไปถึงการเก็บ
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การแบ่งภูเขาออกเป็น 3 ลูกคือการแบ่ง
งานออกเป็น 3 ส่วนโดยเริ่มจากระดับง่าย
ระดับกลางและระดับยากทำ�ให้เกิดความ
เข้าใจและเห็นภาพการดำ�เนินงานได้ชัดกว่า
ตัวอย่างดินและนำ�ไปตรวจสอบสารตกค้าง และการนำ�ข้อมูลมาวิเคราะห์และ
สรุปผล
2. ระดับปานกลาง เป็นงานที่ขยายผลต่อจากระดับง่าย คือการนำ�ข้อมูล
ทีไ่ ด้มาขยายผลเพือ่ สร้างเครือข่าย ผ่านกิจกรรมค่ายต่างๆ และนำ�ไปสูก่ ารผลักดัน
ในกลุ่มและเครือข่ายให้เกิดการลงมือปฏิบัติงานจริง เช่น การเก็บตัวอย่างดินใน
สวนของน้องๆ เครือข่าย, การตรวจวัดสารตกค้างในดิน รวมถึงการลงพืน้ ทีส่ อบถาม
อาการเจ็บป่วยจากการใช้สารเคมีของคนในชุมชน
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3. ระดับยาก เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือของคนในชุมชน และต้อง
ใช้เวลานานเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ซึ่งกิจกรรมที่กลุ่มตั้งไว้คือ
การคืนข้อมูลผลการตรวจดินให้แก่ชมุ ชน โดยใช้รปู แบบการนำ�เสนอด้วยละครเวที
พร้อมเปิดเวทีเสวนาแลกเปลีย่ นกับชุมชน เพือ่ นำ�ไปสูเ่ ป้าหมายสูงสุด นัน่ คือ ชุมชน
ตระหนัก เข้าใจ และลดการใช้สารเคมี
หลังจากได้วางแนวทางการดำ�เนินโครงการอย่างชัดเจนแล้ว กลุ่มก็ได้
ตั้งต้นลงพื้นที่สำ�รวจและเก็บข้อมูลอีกครั้งอย่างละเอียดโดยทำ�การเก็บข้อมูล
การปลูกแคนตาลูปทุกขั้นตอน เพื่อให้เห็นวงรอบของการผลิต รวมถึงสารเคมีที่ใช้
ในแต่ละขัน้ ตอนพร้อมทัง้ ศึกษาผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จากการใช้สารเคมีในการเพาะปลูก
และสารตกค้างในดินจากการใช้สารเคมีโดยใช้ความพยายามหาวิธีตรวจวัด
สารตกค้าง แต่กเ็ กินกำ�ลังความสามารถ เนือ่ งจากวิธกี ารตรวจวัดต้องใช้ผเู้ ชีย่ วชาญ
และมีความซับซ้อน จึงปรับมาเป็นการตรวจวัดความอุดมสมบูรณ์ของดินแทน
“เราลงพืน้ ทีเ่ พือ่ เก็บข้อมูลและสร้างความคุน้ เคยกับชาวบ้านครัง้ แล้วครัง้ เล่า
ในทุกๆ ครัง้ เราจะประชุมกันก่อนลงพืน้ ที่ และหลังการลงพืน้ ทีก่ จ็ ะมานัง่ สรุปกันว่า
เราได้อะไรจากการลงพื้นที่แต่ละครั้งและยังขาดเหลืออะไรบ้าง เราควรลงพื้นที่
เก็บข้อมูลอีกหรือไม่ ส่วนเรือ่ งสารเคมีเราก็ลงพืน้ ทีไ่ ปศึกษาการปลูกแคนตาลูปและ
การใช้สารเคมีของชาวบ้านเองถึงแปลงเพาะปลูกกันจริงๆ เลย” เปรี้ยวกล่าว
ด้วยรอยยิ้ม
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ขอบเขตการลงพืน้ ทีส่ �ำ รวจและเก็บข้อมูลของกลุม่ นัน้ ครอบคลุมใน 2 ประเด็นใหญ่
คือ สภาพของดิน และสภาพของคน
สภาพของดิน กลุ่มได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูก
อันได้แก่ การใช้ปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืชประเภทสารเคมีของเกษตรกรรวมถึง
ระยะเวลาในการใช้สารเคมีพร้อมๆ กับการศึกษาเรียนรู้โครงสร้างของดินและ
ดำ�เนินกระบวนการตรวจวัดความอุดมสมบูรณ์ของดิน อาทิ ธาตุอาหารในดิน
เนื้อดิน สารอินทรีย์ในดิน จากอาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมด้วย
สภาพของคน กลุม่ ได้ท�ำ การศึกษาผลการตรวจเลือดของชุมชนและข้อมูล
การเจ็บป่วยของคนในชุมชน จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลบ้านแบก
(รพสต.) พร้อมประสานกับนักวิจัยที่กำ�ลังดำ�เนินการวิจัยติดตามผลกระทบต่อ
สุขภาพจากการทำ�เกษตรพันธะสัญญาร่วมด้วย
ซึง่ เป็นการหาข้อมูลเหล่านีเ้ อง ทีท่ �ำ ให้กลุม่ ได้รจู้ กั การทำ�งานเป็นทีมและ
การผ่านพ้นอุปสรรคด้วยความเข้าใจ
“ในการหาข้อมูลของพวกเรามีทั้งความยากง่ายร่วมกัน ผ่านพ้นอุปสรรค
ด้วยกันนับไม่ถ้วน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องเวลา สถานที่ สถานการณ์ และเรื่อง
ส่วนตัว มีหลายครัง้ ทีท่ ะเลาะ มีปญ
ั หากัน แต่กส็ ามารถปรับความเข้าใจกันได้และ
การหาข้ อ มู ล ก็ ไ ม่ ใ ช่ แ ค่ ใ นห้ อ งเรี ย น แต่ ไ ปศึ ก ษาหาข้ อ มู ล จากหลายที่ เช่ น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ข้อมูลจากปราชญ์ชาวบ้าน ข้อมูลงานวิจยั ของชาวบ้าน”
เปรี้ยวกล่าว
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เมือ่ ได้ขอ้ มูลแล้ว กลุม่ ได้น�ำ ข้อมูลทัง้ 2 ส่วนมาประชุมสังเคราะห์และสรุปผล
ออกมาซึ่งผลก็เป็นไปตามที่กลุ่มสันนิษฐานไว้ นั่นคือ มีดินเสื่อมโทรม ความอุดม
สมบูรณ์ของดินต่ำ� ซึ่งอาจส่งผลต่อการเพาะปลูกและผลผลิตในอนาคต
อนึง่ กลุม่ คงจะไม่สามารถดำ�เนินกิจกรรมได้อย่างคล่องตัวนัก หากไม่ได้รบั
ความช่วยเหลือและสนับสนุนจากอาจารย์เพ็ญศรี ที่ช่วยประสานงานขออนุญาต
ผูอ้ �ำ นวยการโรงเรียน ครูประจำ�วิชา รวมถึงครูประจำ�ชัน้ ให้นกั เรียนในกลุม่ สามารถ
ออกไปทำ�กิจกรรมภายนอกโรงเรียนได้
แต่ทั้งนี้ ความช่วยเหลือในการประสานงานดังกล่าวก็เป็นเพียงระยะแรก
เท่านั้น เพราะหลังจากได้เรียนรู้วิธีการประสานงานจากครูพี่เลี้ยงแล้ว เยาวชนได้
มีการแบ่งบทบาทในการประสานงานด้วยตัวเอง ครูเพ็ญศรีจึงมีหน้าที่เพียงช่วย
ร่างหนังสือขออนุญาตการทำ�กิจกรรมให้แก่กลุม่ และทางกลุม่ จะเป็นผูเ้ ดินเรือ่ งต่อ
กันเองทั้งการประสานงานกับชุมชนและหน่วยงานราชการ

ก่อร่างสร้างเครือข่าย
และขยายผลสู่ชุมชน
เมือ่ ได้ขอ้ มูลทีส่ ามารถชีช้ ดั ได้ถงึ ผลกระทบจากสารเคมีทเี่ กิดขึน้ อย่างเป็น
รูปธรรมแล้ว ก็ถึงเวลาที่กลุ่มจะขยายผลข้อมูลนั้นออกสู่ภายนอกกลุ่ม โดยมีการ
ขยายผล 2 ระดับ คือ ระดับเยาวชน และระดับชุมชน
ระดับเยาวชน ค่ายเป็นเครื่องมือในการขยายผล เป็นการขยายผลข้อมูล
เพือ่ สร้างเครือข่ายเยาวชนแนวร่วมให้ตระหนักถึงผลการใช้สารเคมีในการเพาะปลูก
และให้เครือข่ายเยาวชนเป็นผูข้ ยายผลข้อมูลต่ออีกทอดหนึง่ โดยกลุม่ ใช้การจัดค่าย
เป็นเครื่องมือในการขยายผล 2 ค่ายด้วยกัน ได้แก่
- ค่ายเพือ่ นบอกเพือ่ น จัดขึน้ เพือ่ บอกเล่าถึงผลการตรวจเลือดและการเจ็บ
ป่วยของคนในชุมชน อันเกิดจากสารเคมีที่ใช้ในการเพาะปลูกรวมไปถึงให้ความรู้
เรื่องมลพิษในดินและการเก็บตัวอย่างดินให้แก่เพื่อนในโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม
จำ�นวน 78 คน
- ค่ายรักบ้านเกิด เป็นการนำ�เยาวชนทีม่ าเข้าร่วมลงพืน้ ทีเ่ รียนรูผ้ ลกระทบ
จากการใช้สารเคมีในการเพาะปลูกและเรียนรู้การเก็บตัวอย่างดินในพื้นที่จริงโดย
จัดให้กับน้องระดับประถมศึกษาโรงเรียนบ้านแบกซึ่งอยู่ในพื้นที่จำ�นวน 100 คน
“เรารูแ้ ละบอกต่อให้เครือข่ายได้รเู้ พราะเราไม่ใช่คนทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีท่ มี่ ปี ญ
ั หา
เราบอกเพื่อนแล้วให้เพื่อนไปบอกต่อ” ศิรินญา บุญอาจ หรือ ‘เนส’ กล่าวถึง
กุศโลบายในการจัดค่ายของกลุ่ม
ระดับชุมชน เมื่อศึกษาข้อมูลได้ครบทุกด้าน ก็ถึงเวลาที่กลุ่มจะทำ�การ
ขยายผลและคืนข้อมูลให้แก่ชุมชน โดยกลุ่มได้จัด ‘เวทีกิจกรรมปลูกรักษ์บ้านเกิด’
เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่คนในชุมชนได้รู้และเข้าใจถึงผลกระทบจากการใช้
157

บ้านแบกเวลานีเ้ ป็นดินแดนแห่งความหวังค่ะ
ครูหวังว่าชุมชนจะดีขน้ึ จากเด็กๆ ทีไ่ ด้เรียนรู้
และเติบโตอย่างมีคุณภาพบนความถูกต้อง
และบนทางที่ดี
สารเคมีในการเพาะปลูก พร้อมทั้งพยายามผลักดันไปสู่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การเพาะปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีในอนาคต ซึ่งการขยายผลในระดับนี้ กลุ่มเลือกใช้
วิธกี ารจัดเวทีเสวนาคืนข้อมูลจากการศึกษาสูช่ มุ ชน โดยใช้การสือ่ สารผ่านละครซึง่
ในขัน้ ตอนนีน้ อ้ งๆ ต้องเรียนรูร้ ว่ มกันในการทำ�ละคร เพือ่ สือ่ สารประเด็นปัญหา โดย
เลือกเนือ้ หาทีน่ า่ สนใจแล้วนำ�มาสร้างเป็นบทละคร ฉายภาพให้เห็นถึงในอดีตทีช่ มุ ชน
มีประเพณีบุญเบิกฟ้า เป็นพิธีกรรมที่ชาวบ้านเคารพธรรมชาติแล้วนำ�ปุ๋ยมาใส่ดิน
และหลังจากนั้น กลุ่มได้จัดให้มีการร่วมพูดคุยหาทางออกร่วมกับคนใน
ชุมชนผ่านเวทีเสวนา โดยมีผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านแบก ตัวแทน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล เกษตรกร และตัวแทนเยาวชน ได้มาพูดคุยถึง
สถานการณ์ปัญหาในมุมมองของแต่ละคน

เรียนรู้เพื่อเติบโต
และก้าวต่อไป
ผลของการจัดเสวนาคืนข้อมูลให้แก่คนในชุมชนของกลุ่มถือว่าประสบ
ความสำ�เร็จ แต่ไม่เต็มร้อย เนื่องจากเกษตรกรหลายคนยังเข้าใจเป้าหมายในการ
ทำ�โครงการของกลุ่มผิดไป คือ ไม่เข้าใจว่าเด็กต้องการเก็บข้อมูลไปใช้ในการ
วิเคราะห์เพื่อช่วยแก้ปัญหาดินเสื่อมโทรมและแก้ปัญหาสุขภาพของคนในชุมชน
และแม้กลุ่มจะพยายามสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นได้ แต่แนวทางในการต่อยอด
การรับรู้ไปสู่การปฏิบัติจริงนั้น ก็ยังไม่เห็นหนทาง
“ชาวบ้านบอกว่า ถ้าให้คนบ้านแบกเลิกเขาเลิกไม่ได้หรอกเพราะเขามีรายได้
จากตรงนี้ ชาวบ้านเข้าใจว่าเราจะให้เขาเลิกทำ�ไปเลย” เปรีย้ วเล่าถึงความเข้าใจผิด
ของชาวบ้านส่วนใหญ่
ขณะที่เนสก็ยอมรับว่า “การสร้างการรับรู้ให้กับคนในชุมชนเป็นเรื่องยาก
และต้องใช้เวลานานพอสมควร”
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อย่างไรก็ตาม แม้สิ่งที่คาดหวังจะยังมาไม่เต็มร้อย เนื่องจากงานพัฒนา
เป็นงานที่ต้องอาศัยระยะเวลาและความอดทนอย่างสูง แต่อย่างน้อยที่สุด ณ วันนี้
ชาวบ้านแบกส่วนใหญ่ก็ได้รับรู้ถึงผลกระทบมากมายที่เกิดจากการใช้สารเคมี
ในการปลูกแคนตาลูป ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำ�ไปสู่การเปลี่ยนแปลงต่อไป
ในอนาคต
ที่เชื่อเช่นนั้น เพราะว่าวันนี้ในชุมชนได้มีคณะทำ�งานด้านการอนุรักษ์ดิน
เกิดขึ้นแล้ว แม้จะเป็นเพียงกลุ่มเยาวชน แต่กลุ่มเยาวชนเหล่านี้แหละที่ได้ศึกษา
หาความรู้มากมาย ได้ลงมือปฏิบัติงานบนพื้นที่จริง ด้วยการร่วมแรงร่วมใจกัน
ทำ�งานเป็นทีม และมีจิตสำ�นึกเต็มเปี่ยมที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพลิกฟื้น
ผืนดินของถิ่นเกิดให้รอดพ้นจากความเสื่อมโทรม พร้อมๆ กับช่วยชีวิตของคนใน
ชุมชน ให้รอดพ้นจากสารเคมีอันตรายที่แพร่กระจายอยู่ในทุกลมหายใจ
“บ้านแบกเวลานี้เป็นดินแดนแห่งความหวังค่ะ ครูหวังว่าชุมชนจะดีขึ้น
จากเด็กๆ ที่ได้เรียนรู้และเติบโตอย่างมีคุณภาพบนความถูกต้องและบนทางที่ดี”
ครูเพ็ญศรีทิ้งท้ายพลางทอดสายตาไกลออกไป
ในวั น นี้ แม้ ส ารเคมี จ ะยั ง ไม่ ห ายไป แต่ ห มู่ บ้ า นแบก อ.เชี ย งยื น
จ.มหาสารคาม ก็ได้กลายเป็นดินแดนแห่งความหวังของใครหลายๆ คน ว่าสักวันหนึง่
ความหวังที่สารเคมีจะถูกลด ละ เลิก ดินจะกลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง
พร้อมๆ กับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ทุกอย่าง
จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
ด้วยฝีมือของเหล่ากล้าอ่อน...เยาวชนผู้รักษ์แผ่นดินเกิดเหล่านี้ที่กำ�ลัง
เติบโตเป็นไม้ใหญ่ อุ้มชูชุมชนในอนาคตข้างหน้าสืบต่อไป
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สรุปขั้นตอนการทำ�งาน
ทำ�ยังไงดี ที่จะทำ�ให้ชาวบ้านเลิกใช้
สารเคมีเพราะมันทำ�ให้ดินเสื่อมสภาพ
แถมสารเคมียังสะสมในร่างกายของ
เกษตรกรอีกด้วย

เก็บข้อมูลกระบวนการปลูกแคนตาลูป
ผลกระทบจากการใช้สารเคมี
และสารตกค้างในดิน

เรียนรู้เรื่องดินและการตรวจ
ความอุดมสมบูรณ์ของดินจาก
ผู้เชี่ยวชาญ
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ศึกษาผลการตรวจเลือดของคน
ในชุมชน

จัดค่ายบอกเล่าสถานการณ์และ
ผลกระทบจากการใช้สารเคมีแก่
เพื่อนในโรงเรียน หวังบอกต่อ
สู่พ่อแม่

คืนข้อมูลให้คนในชุมชน โดยนำ�เสนอ
ผ่านละครเวที
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สิ่งที่ได้เรียนรู้
ธีระวุฒิ ศรีมังคละ (แสน)

“การได้เข้าร่วมโครงการทำ�ให้ผมได้เรียนรูก้ ารทำ�งานเป็นทีม ได้เปิดใจ
รับฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆ ไม่จำ�กัดความคิดของเพื่อนด้วย
ความคิดของตัวเองเพราะจะทำ�ให้เพื่อนไม่กล้าที่จะพูดหรือแสดง
ความคิดเห็นออกมา”

ศิรินญา บุญอาจ (เนส)

“โครงการทำ�ให้ได้รู้ว่า สิ่งสำ�คัญของการขับเคลื่อนงานคือตัวเอง
ต้องรู้ในเรื่องต่างๆ อย่างถ่องแท้ก่อน ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ การทำ�
การเกษตรภายใต้พนั ธะสัญญา กระบวนการผลิตแคนตาลูป ผลกระทบ
ต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม แมลงศัตรูพืช วิถีการทำ�เกษตรดั้งเดิม
ของชุมชน หรือการตรวจสารตกค้างในดิน เราจำ�เป็นต้องศึกษาให้
รู้จริงก่อนที่จะสื่อสารหรือไปบอกต่อแก่คนอื่น”

ศิริลักษณ์ สงคราม (เปรี้ยว)

“ได้เรียนรู้การทำ�งานร่วมกันเป็นทีมที่ทุกคนต้องให้ความสำ�คัญ
ซึ่งกันและกัน ห่วงใยกัน เข้าใจถึงการแสดงออกของเพื่อนๆ การได้
ร่วมทำ�กิจกรรมกันบ่อยๆ ทำ�ให้ได้รจู้ กั ชีวติ ของเพือ่ นๆ ในกลุม่ มากขึน้
สนิทกันและไว้วางใจกันมากขึน้ นอกจากนีย้ งั ได้เรียนรูก้ ารจัดระบบ
ระเบียบการทำ�งานของตัวเองว่างานไหนควรทำ�ก่อนและงานไหน
ควรทำ�ทีหลัง”
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ที่ปรึกษากลุ่มเยาวชน

ครูเพ็ญศรี ใจกล้า
“อยากให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ และมีทักษะ
การอยู่รอดในวันที่พวกเขาเติบโตไป
ทำ � งานอยู่ ใ นสั ง คม ครู อ ยากเห็ น
พัฒนาการของพวกเขาว่าจะพัฒนา
ไปถึงไหน ตลอดมาจึงพยายามส่งเสริม
ศักยภาพแก่พวกเขา ให้พวกเขาเรียนรู้
ผ่านกระบวนการแก้ปญ
ั หา และครูเอง
ก็ได้เรียนรู้ไปพร้อมกับพวกเขาด้วย”
โครงการลดมลพิษฟื้นชีวิตดิน
โดย : กลุ่มเยาวชนฮักนะเชียงยืน
โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม จ.มหาสารคาม
หัวหน้าโครงการ
นายธีระวุฒิ ศรีมังคละ
คณะทำ�งานโครงการ
1. นางสาวศิรินญา บุญอาจ
2. นายอนุชา ฆ้องแก้ว
3. นางสาวศิริลักษณ์ โพธิ์หล้า
4. นางสาวศิริลักษณ์ สงคราม
5. นายกฤษฎา นาซอน 		
6. นายเกียรติพล พลศิริ
7. นางสาวนุสริยา พิมพา
8. นางสาวภาวิณี แก้วศิลา
9. นางสาวศิริวรรณ ทะสา
ที่ปรึกษาโครงการ
1. อาจารย์เพ็ญศรี ใจกล้า
โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม
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11

จากนักเกษตรกรน้อย
สู่การฟื้นฟูดนิ เพื่อเกษตรยั่งยืน

โดย : กลุ่มฅนอาสา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี

ในยุคทีว่ ถิ ขี องคนส่วนใหญ่เวียนว่ายอยูบ่ นพืน้ ซีเมนต์เป็นอาจิณ ‘ดิน’
อาจเป็นเพียงภาพแทนของพืน้ ทีท่ ค่ี วามเจริญยังก้าวเข้าไปไม่ถงึ ทัง้ ทีแ่ ท้จริงแล้ว
ปัจจัย 4 ในการดำ�รงชีวติ ของคนทุกคนบนพืน้ ซีเมนต์ ล้วนเกิดมาจากดินด้วยกัน
ทั้งหมดทั้งสิ้น
เพราะดินคือทรัพยากรสำ�คัญในการปลูกพืช ที่นำ�ไปแปรรูปเป็นทั้ง
อาหาร ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค และเครื่องนุ่งห่ม เปรียบได้กับแม่พระธรณี    
ผู้ให้ชวี ติ แต่เมือ่ ยุคสมัยผ่านไป ดินกลับถูกลดสถานะเป็นเพียงภาพของความ
ล้าหลัง และเป็นเครื่องมือในการปลูกพืชเพื่อการพาณิชย์เท่านั้น
สภาพการณ์ดังกล่าวเราสามารถเห็นได้จากการใช้สารเคมีอย่าง       
ไม่บนั ยะบันยัง เพือ่ ให้พชื ผลดกงามปราศจากแมลง ขายได้ราคางาม แต่ไม่อาทร
ต่อสุขภาพของดิน ทีถ่ กู สารเคมีท�ำ ร้ายจนแห้งกรอบเสือ่ มโทรม รวมไปถึงปัญหา
ทีค่ นรุน่ ใหม่ในท้องถิน่ ละทิง้ ทีด่ นิ ไปย่�ำ เท้าอยูบ่ นพืน้ ซีเมนต์ ในเมืองหลวง ทำ�ให้
ชุมชนขาดคนสานต่อด้านการทำ�เกษตรและการอนุรักษ์บำ�รุงดิน
เหตุการณ์เหล่านีท้ �ำ ให้เยาวชนกลุม่ หนึง่ ในพืน้ ทีป่ ลูกข้าวรายใหญ่ของ
ประเทศ ลุกขึ้นมาทำ�กิจกรรมเพื่อกระตุ้นเตือนถึงความสำ�คัญของดิน ว่ามี
‘คุณ’ มากเกินกว่าจะเป็นเพียงเครือ่ งมือทางการเกษตร และอยากให้คนรุน่ ใหม่
เปลี่ยนทัศนคติ เห็นค่าของการทำ�งานอยู่กับดินในฐานะเกษตรกรธรรมชาติ
ว่ามีความมั่นคงมากกว่าการไปเป็นมนุษย์เงินอยู่บนพื้นซีเมนต์มากนัก
ขอชวนไปรูจ้ กั กับเยาวชนกลุม่ นี้ ที่ ต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บรุ ี
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เด็กที่เรียนจบจากวิทยาลัยฯ ส่วนใหญ่จะไป
ทำ�งานโรงงาน ผมจึงมีความคิดว่าอยากสร้าง
ทัศนคติทด่ี ใี ห้รนุ่ น้องเห็นคุณค่าการทำ�อาชีพ
เกษตร ควบคูไ่ ปกับการเรียนรูก้ ารฟืน้ ฟูดนิ
ซึ่งเป็นโจทย์ปัญหาของพื้นที่
ปัญหาดินเสื่อมโทรม
ที่ ‘พรหมบุรี’
ต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บรุ ี เป็นพืน้ ทีท่ ดี่ นิ มีความอุดมสมบูรณ์และ
มีแม่นํ้าลพบุรีไหลผ่าน จึงทำ�ให้เหมาะแก่การทำ�เกษตรกรรมโดยเฉพาะปลูกข้าว
โดย 33.72 เปอร์เซ็นต์ของประชากรทัง้ ตำ�บลมีอาชีพเกษตรกร ซึง่ แต่เดิมวิถกี ารผลิต
ทางการเกษตรของชุมชนจะพึ่งพิงธรรมชาติและอาศัยแรงคนเป็นหลัก แต่ในช่วง
30 ปีที่ผ่านมาวิถีการผลิตเปลี่ยนไปเป็นเชิงอุตสาหกรรม โดยทำ�เกษตรตลอดทั้งปี
พึ่งเทคโนโลยีและใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีในการเกษตรมากขึ้นเพื่อให้ได้ผลผลิต
จำ�นวนมากๆ
วิถดี งั กล่าวทำ�ให้ดนิ ถูกทำ�ลายอย่างต่อเนือ่ ง จนเสือ่ มโทรมขาดความสมบูรณ์
ขาดธาตุอาหาร เกษตรกรจึงต้องใช้ปุ๋ยเคมีมากขึ้นทุกปี จนดินแข็งกระด้าง ไม่มี
สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ในดินได้ และทำ�ให้ระบบนิเวศโดยรวมเสียสมดุลไป
เหตุการณ์ดงั กล่าวนี้ รวมไปถึงสภาพแวดล้อมโดยรวมในพืน้ ทีท่ เี่ ริม่ ประสบ
กับปัญหาสิ่งแวดล้อมถูกรุกรานทำ�ลาย ทำ�ให้นอ้ งๆ นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสิงห์บุรี ซึ่งเป็นผู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเกษตรโดยตรง ได้ก่อตั้ง
‘กลุ่มฅนอาสา’ ขึ้น โดยมีเป้าหมายในการจัดกิจกรรม 3 ด้าน คือ กิจกรรมด้าน
การเกษตร กิจกรรมจิตอาสา และกิจกรรมด้านสิง่ แวดล้อม โดยทีผ่ า่ นมากลุม่ มีการ
รวมตัวกันทำ�กิจกรรมในช่วงเสาร์ - อาทิตย์อย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ กิจกรรมปลูกป่า กิจกรรม
การเรียนรู้การทำ�เกษตรยั่งยืน และกิจกรรมค่ายสร้างเยาวชนจิตอาสา
จนกระทั่งถึงจุดหนึ่งที่กลุ่มเห็นว่า ดินซึ่งเป็นรากฐานของความมั่นคง
ทางอาหารและปัจจัย 4 และเป็นที่มาของรายได้หลักในชุมชน กำ�ลังประสบภาวะ
เสื่อมโทรมอย่างหนัก และคนรุ่นใหม่ก็ไม่ใส่ใจในอาชีพเกษตรกร กอปรทั้งในเวลา
เดียวกันก็ได้ทราบข่าวของโครงการปลูกใจ รักษ์โลก กลุ่มจึงเห็นดีเห็นงามที่จะ
จัดทำ� ‘โครงการนักเกษตรกับการฟืน้ ฟูดนิ สูค่ วามยัง่ ยืนทางเกษตรและสิง่ แวดล้อม’ ขึน้
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“วิทยาลัยเราอยูใ่ กล้กบั ชุมชนและพืน้ ทีท่ �ำ เกษตรครับ ก่อนหน้านีไ้ ด้มกี าร
พาน้องๆ ลงพื้นที่ชุมชนเพื่อเก็บข้อมูล ทำ�ให้ทราบว่าขณะนี้พื้นที่เกษตรโดยเฉพาะ
นาข้าว เกิดปัญหาดินเสือ่ มโทรมอย่างรุนแรง เนือ่ งจากระบบการผลิตทีส่ ง่ ผลกระทบ
ต่อหน้าดินและคุณภาพดิน” ชลิต ตรีนติ ย์ หรือ ‘ลิต’ แกนนำ�กลุม่ ฅนอาสา เกริน่ ถึง
ที่มาของการทำ�โครงการ ก่อนจะเล่าต่อว่า
“กับอีกประเด็นปัญหาทีพ่ บคือ เด็กทีเ่ รียนจบจากวิทยาลัยส่วนใหญ่จะไป
ทำ�งานโรงงาน ผมจึงมีความคิดว่าอยากสร้างทัศนคติที่ดีให้รุ่นน้องเห็นคุณค่า
การทำ�อาชีพเกษตรกรรม ควบคู่ไปกับการเรียนรู้การฟื้นฟูดินซึ่งเป็นโจทย์ปัญหา
ของพืน้ ที่ โดยกระบวนการเรียนรูจ้ ะเป็นการเรียนรูร้ ว่ มกันระหว่างนักศึกษากับชาวบ้าน”

สร้างแนวร่วม
ปรับทัศนคติสู่วิถีเกษตรกร
การทำ�โครงการของกลุม่ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือ 1. ขยายแนวร่วม
และปรับทัศนคติของนักศึกษาให้เห็นคุณค่าของอาชีพเกษตรกรมากขึน้ และ 2. ส่งเสริม
ให้ชาวบ้านในชุมชน ต.พรหมบุรี หันมาฟืน้ ฟูดนิ โดยแบ่งพืน้ ทีท่ ดลองใช้ปยุ๋ ชีวภาพ
และสารชีวภาพควบคูก่ บั การใช้สารเคมีในการทำ�การเกษตร เพือ่ ลดปริมาณการใช้
ปุ๋ยเคมีและสารเคมีต่อไปในอนาคต
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“เราเริม่ จากกลุม่ เล็กๆ ก่อนแล้วค่อยขยายไปครับ เพราะเรากำ�ลังทำ�เรือ่ ง
การปรับทัศนคติและความเชือ่ และการทีจ่ ะให้ชาวบ้านหันมาใช้วธิ ชี วี ภาพร่วมกับ
การใช้สารเคมีนนั้ เราไม่อาจให้เกษตรกรหยุดใช้สารเคมีได้ทงั้ หมด จึงต้องทำ�แบบ
ค่อยเป็นค่อยไป” ลิตกล่าวถึงแนวทางของกลุ่ม
ในส่วนที่ 1. นั้น กลุ่มเริ่มต้นโครงการด้วยการชักชวนนักศึกษาให้เข้ามา
ร่วมโครงการโดยใช้วธิ บี อกปากต่อปาก ซึง่ มีนกั ศึกษาทีส่ นใจเข้าร่วมโครงการทัง้ หมด
15 คน แม้จำ�นวนอาจไม่มากนัก แต่การเริ่มต้นจากกลุ่มเล็กๆ ย่อมมีคุณภาพ
มากกว่า
กิจกรรมแรกของกลุ่ม เป็นการพาสมาชิกจำ�นวน 15 คนลงพื้นที่ไปกินนอน-เรียนรู-้ ลงมือทำ�เกษตรในพืน้ ทีร่ ว่ มกับชาวบ้านที่ ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง
จ.ชัยนาท เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน เพื่อสร้างความเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ
เกษตรให้แก่สมาชิก โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ได้มีกระบวนการกลุ่มให้สมาชิก
แต่ละคนได้พดู คุยและสะท้อนทัศนคติตอ่ การทำ�อาชีพเกษตร ซึง่ หลักใหญ่ใจความนัน้
อยูท่ ว่ี า่ ‘อาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพทีต่ อ้ งใช้แรงงานเหนือ่ ย’ ทำ�ให้บางคนไม่เห็นคุณค่า
ของการทำ�เกษตร
แต่เมื่อได้ลงไปคลุกคลีอยู่กับเกษตรกรตัวจริง ได้เรียนรู้และลงมือทำ�
ก็ทำ�ให้สมาชิกหลายคนเกิดทัศนคติที่ดีขึ้นต่ออาชีพเกษตรกร ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ
สมบุญ เว้ยยือกู่ หรือ ‘บุญ’ สมาชิกที่สนใจเข้ามาร่วมในโครงการ
“อยากรู้อยากลองในสิ่งที่ตนเองกำ�ลังเรียนอยู่ อีกอย่างทางบ้านมีอาชีพ
การเกษตร แต่เป็นการใช้สารเคมี จึงอยากศึกษาเพื่อนำ�ไปปรับปรุงการทำ�เกษตร
ที่บ้านของตนเองครับ” บุญกล่าวด้วยรอยยิ้ม
อย่างไรก็ตาม การหว่านพืชนั้นไม่สามารถคาดหวังผลได้ร้อยเปอร์เซ็นต์
ฉันใด การสร้างแนวร่วมเพื่อการพัฒนาก็เป็นฉันนั้น โดยหลังกลับมายังวิทยาลัย
แนวร่วมที่สนใจต่างก็ไปชักชวนเพื่อนๆ ของตนให้มาเข้าร่วมโครงการ ในขณะที่
คนที่ไม่สนใจก็หายไปอย่างไร้ร่องรอย แต่นั่นก็ไม่ได้ทำ�ให้กลุ่มเกิดท้อแท้ ยังมีการ
จัดกิจรรมกลุ่มเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเป็นระยะ พร้อมสร้างความเข้าใจให้แก่
สมาชิกทัง้ ใหม่เก่าด้วยสือ่ สารคดีการทำ�เกษตรและสิง่ แวดล้อม เพือ่ สร้างความเข้าใจ
ให้สมาชิกเห็นผลกระทบของการทำ�เกษตรโดยใช้สารเคมี ซึง่ ผลกระทบไม่ได้เกิดกับ
ดินอย่างเดียว แต่ยงั ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เศรษฐกิจ สิง่ แวดล้อม และสังคมอีกด้วย
“ฉะนั้นการทำ�เกษตรที่ดี เราควรคำ�นึงถึงสุขภาพและสิ่งแวดล้อมด้วย”
ลิตกล่าวถึงปณิธานที่ต้องการส่งมอบให้แก่สมาชิกของโครงการทุกคน
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. .มีความคิดต่ออาชีพเกษตรกรที่ดีขึ้น รู้สึก
มีความมั่นใจที่จะทำ�อาชีพนี้ เพราะได้เห็น
คนที่ประสบความสำ�เร็จ และได้มาพบปะ
พูดคุยกับเพื่อน
เรียนรู้ (สิ่งมี) ชีวิต
สู่การทำ�เกษตรยั่งยืน
หลังจากปรับทัศนคติเป็นผลสำ�เร็จแล้ว กิจกรรมต่อไปก็คือการลงลึกถึง
วิธีการทำ�เกษตรอย่างยั่งยืนโดยไม่ใช้สารเคมี เพราะความสมบูรณ์ของดินเกิดได้
จากความหลากหลายของสิง่ มีชวี ติ ในดิน ไม่วา่ จะเป็นจุลนิ ทรีย์ ไส้เดือน หรือแมลง
ปีกแข็ง ที่อาศัยอยู่ในดินจะช่วยให้โครงสร้างของดินดีขึ้น เมื่อโครงสร้างของดินดี
นํ้าและอากาศก็เคลื่อนผ่านดินได้ดี พืชก็สามารถนำ�ไปใช้ได้ดี นอกจากนี้สิ่งมีชีวิต
ในดินยังช่วยควบคุมโรคพืชได้อีกด้วย โดยวิถีเกษตรเมื่อก่อนนั้นเกษตรกรจะใช้
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ปุย๋ คอก ปุย๋ หมัก หรือปุย๋ พืชสด เพือ่ เพิม่ อินทรียวัตถุในดิน ซึง่ อินทรียวัตถุมปี ระโยชน์
และมีบทบาทสำ�คัญในการเพิ่มกิจกรรมของสิ่งมีชีวิตในดิน แต่ปัจจุบันการทำ�
เกษตรกรรมใช้สารเคมีจำ�นวนมาก จึงมีผลกระทบทำ�ให้สิ่งมีชีวิตไม่สามารถอาศัย
อยู่ในดินได้ ส่งผลให้ดินแข็งกระด้าง เสื่อมโทรม และขาดธาตุอาหาร
“การศึกษาสิง่ มีชวี ติ ในดินเป็นเรือ่ งทีผ่ มถนัดและเคยเรียนรูม้ าบ้าง จึงอยาก
ถ่ายทอดเรือ่ งนีใ้ ห้แก่นอ้ งๆ เพราะเห็นว่าเป็นเรือ่ งทีส่ �ำ คัญ” ลิตเล่าถึงทีม่ าทีไ่ ปของ
กิจกรรมพาน้องๆ ศึกษาสิง่ มีชวี ติ ในดินบริเวณวิทยาลัย ก่อนพาไปศึกษาเปรียบเทียบ
กับสวนพฤกษศาสตร์ภาคกลาง (พุแค) จ.สระบุรี และไปจบที่การลงพื้นที่จริงของ
ปราชญ์ด้านเกษตร เพื่อให้สมาชิกได้เห็นวิถีเกษตรอินทรีย์แบบทำ�จริงเห็นผลจริง
โดยกลุ่มได้ลงพื้นที่ไปขอความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำ�เกษตรยั่งยืน
ณ ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านทฤษฎีใหม่ ของคุณธนพล ศรีใส บุคคลต้นแบบและ
ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง จ.สิงห์บุรี ซึ่ง
แต่ก่อนคุณธนพลเองก็เคยประสบปัญหาหนี้สิน ล้มเหลวจากการประกอบอาชีพ
เกษตร จึงได้ปรับเปลี่ยนมาทำ�เกษตรทฤษฎีใหม่โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยพึ่งพาธรรมชาติ ลดการใช้ปุ๋ยเคมี ผลิตปุ๋ยพืชสดและฮอร์โมนใช้เอง
ซึ่งการลงพื้นที่ศึกษาดูงานนี้ได้ให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจแก่สมาชิกกลุ่ม
เป็นอย่างมาก ดังที่บุญได้กล่าวไว้ว่า
“ตนเองมีความคิดต่ออาชีพเกษตรกรที่ดีขึ้น รู้สึกมีความมั่นใจที่จะทำ�
อาชีพนี้ เพราะได้เห็นคนที่ประสบความสำ�เร็จ และได้มาพบปะพูดคุยกับเพื่อน
สิ่งหนึ่งที่รู้สึกประทับใจมากๆ คือได้เรียนรู้วิถีที่ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ เช่น แมลง
ที่มีประโยชน์กำ�จัดแมลงที่เป็นศัตรูได้ รวมไปถึงการใช้จุลินทรีย์ฟื้นฟูดิน”

อุปสรรค
คือแรงผลักให้ก้าวต่อไป
การจัดทำ�โครงการในครั้งนี้ของกลุ่มฅนอาสา ถือว่าประสบความสำ�เร็จ
ในส่วนหนึง่ นัน่ คือ การทีแ่ กนนำ�อย่างลิตนำ�เอาความรูแ้ ละทักษะทีเ่ รียนมา ทัง้ การ
ทำ�เกษตรกรรม การตรวจวัดคุณภาพดิน หรือการปรับปรุงดิน มาเป็นเครือ่ งมือในการ
ชักชวนน้องๆ มาเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบเปิดการเรียนรูน้ อกห้องเรียน ซึง่ มีขน้ั ตอน
การทำ�งานที่ชัดเจน ตั้งแต่กระบวนการทำ�ความเข้าใจกับน้องๆ พาลงพื้นที่เรียนรู้
ปัญหาและแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับเกษตรกรเพือ่ ปรับเปลีย่ นทัศนคติ พร้อมทัง้
ใช้โอกาสนี้เก็บข้อมูลการทำ�เกษตรกรรมของชุมชนไปในตัว ซึ่งทำ�ให้นอ้ งๆ สมาชิก
ได้ความรู้ เกิดการปรับเปลีย่ นทัศนคติตอ่ อาชีพเกษตรกรไปในทางทีด่ ขี น้ึ และพร้อม
จะก้าวขึ้นมาเป็นแกนนำ�ในการทำ�งานด้านเกษตรและฟื้นฟูดินต่อไปในอนาคต
“เมื่อก่อนเป็นคนไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเลยครับ ทั้งเรื่องการทำ�เกษตรหรือ
สิ่งแวดล้อม” ป๋อ หนึ่งในสมาชิกกลุ่มเล่าถึงพัฒนาการที่เกิดขึ้นกับตัวเอง “แต่เมื่อ
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งานพัฒนาต้องใช้เวลาและใช้พลังใจสูง
สำ�หรับคนทำ�งาน
ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมกับพีช่ ลิต ก็ท�ำ ให้เราได้ความรูจ้ ากการทดลองทำ� คิดว่าจะนำ�
สิง่ ทีไ่ ด้เรียนรูไ้ ปทดลองในแปลงนาของตนเอง และอยากขยายผลให้คนอืน่ ต่อครับ”
อย่างไรก็ตาม ด้วยความที่ ณ ขณะทำ�โครงการนัน้ ในกลุม่ มีลติ เป็นแกนนำ�
ที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงอยู่เพียงคนเดียว ทำ�ให้การขยายผลในส่วนที่ 2. นั่นคือการ
ส่งเสริมให้ชาวบ้านในชุมชนตำ�บลพรหมบุรีหันมาฟื้นฟูดิน โดยใช้ปุ๋ยชีวภาพและ
สารชีวภาพร่วมกับการใช้สารเคมีในการทำ�การเกษตร ไม่สำ�เร็จตามเป้าที่ตั้งไว้
“จากการลงพื้นที่ผมรู้ตัวเลยว่ายังขาดทักษะการพูดให้เข้าใจ ไหนจะเรื่อง
ที่เราไม่มีข้อมูล ไม่รู้พื้นที่ ก็ทำ�ให้มีปัญหาในการสื่อสาร” ลิตวิเคราะห์ถึงจุดอ่อน
ของตัวเอง ก่อนวิเคราะห์การทำ�งานที่ผ่านมาต่อว่า
“เด็กทีม่ าเข้าร่วมกิจกรรมไม่ใช่แกนนำ�ครับ สิง่ ทีโ่ ครงการเน้นคือ ให้นกั ศึกษา
หันมาสนใจทำ�อาชีพเกษตรกรมากขึ้น เรียนรู้เรื่องดิน สิ่งมีชีวิตในดิน ซึ่งเป็นเพียง
จุดเริ่มต้น แต่ในกระบวนการทำ�งานก็พยายามพัฒนาให้น้องๆ ยกระดับตัวเอง
ขึ้นมาเป็นแกนนำ�ในการทำ�งานเหมือนกัน ซึ่งเอาจริงๆ แล้วงานพัฒนาต้องใช้เวลา
และใช้พลังใจสูงสำ�หรับคนทำ�งาน”
การลงพื้นที่เก็บข้อมูลคุณภาพดินไปพร้อมๆ กับการชักชวนให้เกษตรกร
ในพืน้ ทีเ่ ข้ามาร่วมกับโครงการของกลุม่ แม้จะไม่สามารถชักชวนให้เกษตรกรเข้าร่วม
โครงการ เพือ่ ร่วมเรียนรูก้ บั กลุม่ ในการปรับเปลีย่ นจากการทำ�เกษตรแบบเคมีมาใช้
วิธีผสมผสานมากขึ้นได้ เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีเวลา
แต่ อ ย่ า งน้ อ ยการลงพื้ น ที่ ก็ ไ ด้ ทำ � ให้ ก ลุ่ ม เกิ ด การเรี ย นรู้ วิ ธี ก ารสร้ า ง
ความสัมพันธ์กบั ชุมชนมากขึน้ และมากกว่านัน้ กลุม่ ยังได้สร้างการรับรูถ้ งึ ผลกระทบ
ที่เกิดจากสารเคมีให้แก่เกษตรกรจำ�นวน 5 รายในชุมชน ต.พรหมบุรี ที่แม้จะไม่ได้
เข้าร่วมโครงการ แต่ก็มีการฟื้นฟูดินในระยะต้นขึ้นเอง โดยเริ่มใช้ปุ๋ยชีวภาพและ
สารชีวภาพร่วมกับการใช้สารเคมีในการทำ�การเกษตร เพือ่ ลดปริมาณการใช้ปยุ๋ เคมี
และสารเคมี ซึง่ ถือเป็นจุดเริม่ ต้นทีน่ า่ จะนำ�ไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงทีย่ างใหญ่ได้ในอนาคต
แม้จะไม่สามารถขยายผลแนวร่วมที่เป็นชุมชน และสร้างกระบวนการ
ลงมือปรับเปลีย่ นวิถกี ารเกษตรเพือ่ ฟืน้ ฟูดนิ ได้ แต่อย่างน้อยทีส่ ดุ การทำ�โครงการนี้
ในครัง้ นี้ ก็ได้สร้างและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนกลุม่ หนึง่ ขึน้ มา เป็นกลุม่ เยาวชน
ที่เปี่ยมด้วยจิตสำ�นึก มีทักษะและความรู้ และพร้อมจะเติบโตขึ้นเป็นผู้นำ�การ
เปลีย่ นแปลงด้านวิถเี กษตรชุมชนและการฟืน้ ฟูดนิ ในอนาคตสืบต่อไปอย่างแน่นอน
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ดินเสื่อม ขาดความสมบูรณ์
เนื่องจากการใช้สารเคมี และอยาก
สร้างทัศนคติให้นักศึกษาเห็น
คุณค่าของอาชีพเกษตรกรรม

ชวนเกษตรกรฟืน้ ฟูดนิ โดยใช้ปยุ๋ ชีวภาพ
และสารชีวภาพ
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ศึกษาดูงานการทำ�เกษตรอินทรีย์
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สิ่งที่ได้เรียนรู้
ชลิต ตรีนิตย์ (ลิต)

หัวหน้าโครงการ ปวส. ชั้นปีที่ 2 สาขาเกษตรศาสตร์

“การได้ ทำ � โครงการนี้ ทำ � ให้ มี ค วามรู้ เ รื่ อ งการตรวจดิ น มากขึ้ น
จากตอนเรียนก็พอรู้บ้างนิดหน่อย แต่พอได้มาเรียนรู้กับเพื่อนๆ
ในค่ายก็พบว่าเราสามารถตรวจสารเคมีในดินได้ ได้เรียนรู้เทคนิค
การทำ�เกษตรกรรมจากปราชญ์ชาวบ้าน กับอีกสิ่งที่ผมได้พัฒนา
ทักษะมากขึ้นคือ วิธีการพูดเพื่อสร้างความน่าสนใจ ทั้งสำ�หรับเด็ก
และการลงชุมชน”
สมบุญ เว้ยยือกู่ (บุญ)

ปวช. ชั้นปีที่ 2 สาขาเกษตรศาสตร์

“ก่อนเข้าโครงการไม่ค่อยกล้าทำ�อะไรต่อหน้าคนเยอะๆ ขาจะสั่น
พูดไม่เก่งเพราะเรียบเรียงหัวข้อที่จะพูดไม่ถูก ไม่รู้จะเริ่มตรงไหน
รวมถึงแม้จะเรียนทางด้านเกษตรแต่ก็ไม่คิดที่จะทำ�อาชีพเกษตร
แต่พอได้มาร่วมโครงการก็เริม่ สนใจอยากทำ�เกษตร ได้เรียนรูเ้ กีย่ วกับ
เกษตรกรรมและการฟื้นฟูดินมากขึ้น และที่สำ�คัญคือ มีความมั่นใจ
มากขึ้น กล้าพูดต่อหน้าคนเยอะๆ”
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โครงการนักเกษตรกับการฟื้นฟูดินสู่ความยั่งยืน
ทางเกษตรและสิ่งแวดล้อม
โดย : กลุ่มฅนอาสา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
หัวหน้าโครงการ
นายชลิต ตรีนิตย์
คณะทำ�งานโครงการ
1. นายสมบุญ เว้ยยือกู่
2. นายพงษ์สวัสดิ์ แซ่ม้า
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รอภาพป

ตลอดมา วิถชี วี ติ ของชุมชนในสังคมไทยล้วนขึน้ ตรงกับสายนาํ้ ไม่วา่
จะเป็นการใช้สายนํ้าในการอุปโภคบริโภค ทำ�การเกษตร หรือใช้เป็นเส้นทาง
การคมนาคม
แต่ เ มื่ อ ยุ ค สมั ย เปลี่ ย นไป จากที่ เ คยพึ่ ง พาอาศั ย สายนํ้ า ในการ
ดำ�เนินชีวติ เทคโนโลยีและวิถขี องสังคมเมืองทีเ่ ติบโตขึน้ ได้ท�ำ ให้คนเห็นคุณค่า
ความสำ�คัญของสายนํา้ น้อยลง และทำ�ลายสายนา้ํ โดยรูเ้ ท่าไม่ถงึ การณ์มากขึน้
ทั้งการทิ้งขยะปฏิกูล หรือปล่อยนํ้าเสียจากครัวเรือน ภาคการเกษตร และ
อุตสาหกรรม ลงสูส่ ายนํา้ โดยไม่มกี ารบำ�บัดทีด่ พี อ ต่างๆ เหล่านีไ้ ด้ท�ำ ให้สายนา้ํ
ทีเ่ คยสดใส กลับหม่นคล้�ำ ดำ�แห้งลง หลายๆ พืน้ ทีส่ ายนา้ํ เสือ่ มโทรมจนไม่สามารถ
ใช้ประโยชน์ใดๆ ได้อีก
อย่างไรก็ตาม เป็นข่าวดีที่ยังมีหลายๆ ชุมชนลุกขึ้นมาบูรณะจัดการ
สายนาํ้ ในชุมชนของตนเอง ด้วยการจัดการอย่างเชือ่ มโยงเป็นระบบ ทัง้ ต้นนํา้
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ประกอบ
ภาพโดย ชนินทร์ หิรัญรัตนไชย

กลางนํ้า และปลายนํ้า และเป็นข่าวดียิ่งกว่า ที่กลุ่มเยาวชนจาก 3 พื้นที่
ทีต่ ระหนักถึงความสำ�คัญของสายนํา้ ลุกขึน้ มาร่วมกับผูใ้ หญ่ในชุมชน เฝ้าระวัง
และรักษาแหล่งนํ้าอย่างเข้มแข็ง ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการตรวจวัด
คุณภาพนํ้า เพื่อให้รู้ปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่แท้จริง สร้างเยาวชน
คนรุ่นใหม่ให้เข้าใจและเป็นแนวร่วมเฝ้าระวังคุณภาพนํ้าในชุมชน พร้อมทั้ง
ขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้คนในชุมชนเข้ามาเป็นแนวร่วม
ในการอนุรกั ษ์สายนํา้ ร่วมกัน เพือ่ นำ�ไปสูก่ ารเปลีย่ นพฤติกรรมของคนในพืน้ ที่
ใช้นํ้า ให้หันกลับมาฟื้นฟูสายนํ้า และใช้ประโยชน์อย่างถูกวิธี
เพือ่ ให้สายนํา้ กลับมาสดใสและอยูค่ กู่ บั วิถชี มุ ชนตลอดไป พร้อมๆ กับ
หัวใจการทำ�งานเพื่อส่วนรวมของเยาวชนที่ค่อย ๆ เติบโตเช่นกัน
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12

นักสืบสายนํ้า
เฝ้าระวัง ‘แม่นํ้าป่าสัก’
โดย : กลุ่มเยาวชนรักษ์ป่าสัก
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จ.สระบุรี

‘นํ้า’ เปรียบได้กับเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชีวิตของมนุษย์ ให้มนุษย์
ได้ใช้ประโยชน์อย่างหลากหลาย ทัง้ อุปโภคบริโภคในครัวเรือน ใช้ในการเกษตร
และสายนํ้าเองก็เป็นแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ตลอดมา
แต่บางครั้งมนุษย์ก็ ใช้ประโยชน์จากสายนํ้าในทางที่ผิด โดยเฉพาะ     
การเห็นสายนํา้ เป็นถังขยะใบเขือ่ งทีจ่ ะทิง้ อะไรลงไปก็ได้ ไม่วา่ จะเป็นขยะชิน้ ใหญ่นอ้ ย
หรือนํ้าเสียจากการเกษตรและอุตสาหกรรม
ด้วยทัศนคติเช่นนี้เอง ที่ทำ�ให้ปัจจุบันลำ�นํ้าหลายสายในหลายพื้นที่
กำ�ลังประสบปัญหาคุณภาพนํ้าลดลง ซึ่งหนึ่งในนั้นคือแม่นํ้าที่หลายคนรู้จัก
กันดี ในชื่อ ‘แม่นํ้าป่าสัก’
อย่างไรก็ตาม ถือเป็นโชคดีของแม่นํ้าป่าสักที่มีเยาวชนกลุ่มหนึ่ง      
สังเกตถึงความเปลี่ยนแปลงของแม่นํ้า ก่อนจะรวมกลุ่มกันทำ�หน้าที่พิทักษ์
รักษาแม่นํ้าสายนี้เอาไว้ด้วยความรักในทรัพยากรพื้นถิ่นของตนเอง เพื่อให้
แม่นํ้าอยู่คู่กับชุมชนตลอดไป

181

ขบวนอนุรักษ์
เริ่มต้นจากจุดเล็กๆ
แม่นํ้าป่าสักเป็นแม่นํ้าสายสำ�คัญของภาคกลาง และเป็นลำ�นํ้าเพียง
สายเดียวที่หล่อเลี้ยงชีวิตของชาว จ.สระบุรี ทำ�ให้ชุมชนได้อาศัยนํ้าในการทำ�
เกษตรกรรม อุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม และอืน่ ๆ อย่างหลากหลาย ซึง่ ชาวสระบุรี
ก็คงจะใช้ประโยชน์จากแม่นาํ้ เรือ่ ยไปโดยไม่เฉลียวใจว่า แม่นาํ้ กำ�ลังประสบปัญหา
ถ้าเมื่อกลางปี พ.ศ. 2547 เด็กนักเรียน 2 คนที่อาศัยอยู่ริมนํ้าไม่เกิดความสงสัย
และเข้ามาถามอาจารย์อารมณ์ เบสูงเนิน ว่า “ทำ�ไมปลาในแม่นํ้าถึงตาย?”
นัน่ เองคือจุดเริม่ ต้นของการก่อตัง้ ‘กลุม่ เยาวชนรักษ์ปา่ สัก’ โดยมีสมาชิก
ตัง้ ต้นเป็นนักเรียน 4 คนทีร่ ว่ มมือกันทำ�กิจกรรมเฝ้าระวังคุณภาพแม่นาํ้ ป่าสัก และ
ต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปี พ.ศ. 2556 รวมเวลากว่า 9 ปี
พืน้ ทีท่ กี่ ลุ่มเยาวชนรักษ์ป่าสักเฝ้าระวังและตรวจวัดคุณภาพนํ้า ในปีแรก
(พ.ศ. 2547) คือบริเวณชุมชนในเขต อ.เมือง จ.สระบุรี ก่อนจะค่อยๆ ขยายไปยัง
พื้นที่การเกษตรและพื้นที่อุตสาหกรรมตามลำ�ดับ ซึ่งเป็นแผนงานที่ถูกวางไว้มา
ตั้งแต่สมัยรุ่นพี่ยังเป็นแกนนำ�
จนปัจจุบัน พื้นที่เฝ้าระวังและตรวจวัดคุณภาพนํ้าของกลุ่ม ครอบคลุม
ระยะทางของแม่นํ้าป่าสักกว่า 102 กิโลเมตร นับจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี
ถึงท่านํ้าวัดพะเยาว์ อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี โดยกำ�หนดจุดตรวจวัดคุณภาพนํ้า
ออกเป็น 4 สถานี คือ
1. พื้นที่ต้นนํ้า : เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
2. พื้นที่ทำ�การเกษตร : องค์การบริหารส่วนตำ�บลท่าคล้อ (จากเขื่อน
ป่าสักชลสิทธิ์ถึงองค์การบริหารส่วนตำ�บลท่าคล้อ อ.แก่งคอย)
3. พื้นที่อุตสาหกรรม : วัดท่าพง (จาก อ.แก่งคอย ถึง อ.เมืองสระบุรี)
4. พื้นที่ชุมชนเมือง วัดพะเยาว์ (จาก อ.เมืองสระบุรี ถึง อ.เสาไห้)

ในช่ ว งเดื อ นมิ ถุ น ายนมั ก จะเกิ ด นํ้ า เสี ย
เนื่องจากเป็นหน้าฝน นํ้าจะชะสารเคมีพวก
ไนเทรตและฟอสเฟตจากแปลงเกษตรลงสู่
แหล่งนํ้าทำ�ให้ปลาตาย
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สืบทอดจากทุนเดิม
สร้างเสริมคนทำ�งาน
การเฝ้าระวังและตรวจวัดคุณภาพนํ้านับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ของกลุ่ม
เยาวชนรักษ์ป่าสักดำ�เนินการอย่างต่อเนื่องผ่านรุ่นสู่รุ่น โดยกลุ่มได้ดำ�เนินงาน
เฝ้าระวังและตรวจวัดคุณภาพนํา้ ของแม่นาํ้ ป่าสักในพืน้ ที่ จ.สระบุรี อย่างเป็นระบบ
โดยจะลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพนํ้าทุกๆ 15 วัน ใน 3 ด้าน คือ
- ด้านเคมี ตรวจวัดระดับไนเทรต ฟอสเฟต ค่าออกซิเจนละลายในนํ้า
(DO : Disolved Oxygen) และค่า pH
- ด้านชีวภาพ ตรวจวัดสิ่งมีชีวิตในนํ้า
- ด้านกายภาพ ตรวจวัดสี อุณหภูมิ และตะกอนในนํ้า
เมื่อได้ข้อมูลทั้ง 3 ด้านมาแล้ว กลุ่มจะนำ�ข้อมูลมาวิเคราะห์คุณภาพนํ้า
และเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานนํ้าทิ้ง จากการเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องกว่า 9 ปี
ทำ�ให้กลุ่มรู้ถึงสาเหตุที่แท้จริงของการที่นํ้าเสียและปลาตาย ว่าเกิดจากการสร้าง
นาํ้ เสียจากกิจวัตรประจำ�วันในครัวเรือน เช่น นํา้ ทิง้ จากการสระผมและล้างจาน ฯลฯ
มาเป็นอันดับหนึง่ รองลงไป คือสารเคมีจากการเกษตรทีไ่ หลลงสูแ่ ม่นาํ้ ทัง้ ตัง้ ใจและ
ไม่ตั้งใจ และการปล่อยนํ้าเสียจากพื้นที่อุตสาหกรรม
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นอกจากนี้ ด้ ว ยข้ อ มู ล ที่ มี อ ยู่ ยั ง ทำ � ให้ ก ลุ่ ม สามารถวิ เ คราะห์ ก าร
เปลี่ยนแปลงของแม่นํ้าป่าสักได้ รวมถึงสามารถพยากรณ์ถึงช่วงเวลาที่จะเกิด
นํ้าเสียได้อีกด้วย
“ในช่วงเดือนมิถุนายนมักจะเกิดนํ้าเสียเนื่องจากเป็นหน้าฝน นํ้าจะชะ
สารเคมีพวกไนเทรตและฟอสเฟตจากแปลงเกษตรลงสู่แหล่งนํ้าทำ�ให้ปลาตาย
ซึง่ เคยเตือนชาวบ้านทีเ่ ลีย้ งปลากระชังแล้วว่าให้เก็บปลาขึน้ ในช่วงเดือนนี้ แต่บางคน
ก็ไม่เชื่อ เมื่อถึงเวลาก็เกิดปลาตายจริงๆ” อาจารย์อารมณ์ยกตัวอย่าง
กิจกรรมการเฝ้าระวังและตรวจวัดคุณภาพนํ้านี้ นอกจากจะทำ�ให้กลุ่ม
ได้รู้ถึงสภาพปัญหาแล้ว ยังถือเป็นการสร้างจิตสำ�นึกให้แก่สมาชิกในกลุ่มได้
เป็นอย่างดี ทำ�ให้นอ้ งๆ สมาชิกหลายคนได้ตระหนักและเปลีย่ นทัศนคติทม่ี ตี อ่ แม่นา้ํ
และยั ง ทำ � ให้ ส มาชิ ก ได้ รู้ จั ก ภู มิ นิ เ วศของจั ง หวั ด สระบุ รี เศรษฐกิ จ และการ
ประกอบอาชีพไปด้วยในตัว จากคุณค่านี้ กลุ่มจึงได้ขยายผลความรู้ที่ได้ออกสู่
วงกว้าง ด้วยการขับเคลื่อนงานภายใต้การหนุนเสริมของโครงการปลูกใจรักษ์โลก
ในเวลาต่อมา

184

ปลูกใจรักษ์โลก

เราต้องจัดสรรเวลาให้ดีขึ้น ในชั่วโมงเรียนก็
ตัง้ ใจเรียนมากขึน้ ก่อนงานค่ายจะรีบทำ�การบ้าน
ให้เสร็จภายในคืนนั้น บางทีทำ�การบ้านถึง
ตี 2 กลับจากค่ายก็ตอ้ งมาอ่านหนังสือทบทวน
บทเรียน
ต่อยอดความรู้
ร่วมกอบกู้สายนํ้า
ด้วยเล็งเห็นถึงความสำ�คัญของการขยายองค์ความรู้และสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือในวงกว้าง กลุ่มจึงได้จัดทำ�โครงการในชื่อเดียวกับกลุ่มว่า ‘โครงการ
เยาวชนรักษ์ป่าสัก’ และเข้าร่วมกับโครงการปลูกใจรักษ์โลก เพื่อขยายองค์ความรู้
เรื่องการตรวจวัดคุณภาพนํ้าสู่เยาวชนและชุมชนในพื้นที่ โดยมุ่งสร้างให้เยาวชน
คนรุ่นใหม่มีจิตสำ�นึกอนุรักษ์และมีทักษะกระบวนการติดตามคุณภาพนํ้า สร้าง
เครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพนํ้าทั้งกับเยาวชนในโรงเรียนและโรงเรียนเครือข่าย
ให้เยาวชนเครือข่ายเป็นผู้ไปถ่ายทอดและชักชวนผู้ปกครองในครัวเรือนให้ลดการ
ใช้สารที่ก่อให้เกิดมลภาวะ ใช้สารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เกิดเป็นครัวเรือน
ต้นแบบในการอนุรักษ์นํ้า ซึ่งทั้งหมดนี้ถูกดำ�เนินผ่านหลายๆ กิจกรรม อาทิ
กิจกรรมการเฝ้าระวังและตรวจวัดคุณภาพนํ้า ซึ่งเป็นกิจกรรมหลัก และ
มีการดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่องตลอดมา
กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ ด้วยตระหนักว่าการแก้ไขคุณภาพนํ้า
ต้องเริ่มต้นจากตัวของเราเอง ทำ�ให้กลุ่มมีการศึกษาหาวิธีแก้ปัญหานํ้าเสียจาก
หลากหลายช่องทาง ทั้งจากแหล่งวิทยาการและปราชญ์ชาวบ้าน ก่อนจะมีการ
หารือและสรุปแนวคิดร่วมกันว่าต้องจัดทำ�แหล่งเรียนรูข้ องชุมชนขึน้ จนนำ�มาสูก่ าร
จัดตั้ง ‘แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำ�ริ’ ขึ้นภายในโรงเรียน
สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี เพื่อทดลองแก้ปัญหานํ้าเสียในพื้นที่โรงเรียน อันนำ�
ไปสู่ความรู้ต้นแบบในการแก้ปัญหานํ้า และใช้เป็นฐานการเรียนรู้ของเยาวชนใน
โรงเรียนและชุมชน ผ่านฐานกิจกรรมมากมาย เช่น ฐานพึ่งพาตนเอง, ฐานนํ้าหมัก
จุลินทรีย์ชีวภาพชนิดนํ้าและชนิดก้อน สำ�หรับใช้แก้ปัญหานํ้าเน่าเสีย, ฐานความรู้
ด้านคุณภาพนาํ้ , ฐานความหลากหลายทางชีวภาพ รวมไปถึงฐานนาํ้ หมักธรรมชาติ
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ทีเ่ ป็นการทำ�นาํ้ ยาอเนกประสงค์และสบู่ เพือ่ ช่วยแก้ปญ
ั หาการปล่อยฟอสเฟตและ
ไนเทรตจากการอาบนํ้าและล้างจานในครัวเรือนที่อาศัยอยู่ริมนํ้า เป็นต้น
นอกจากนี้ ด้วยเล็งเห็นว่านํ้าเสียเป็นปัญหาระดับจังหวัด โรงเรียนจึงได้
หนุนเสริมความรู้แก่นักเรียน โดยการบรรจุวิธีการแก้ไขปัญหาคุณภาพนํ้าเป็น
หลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนเลยทีเดียว โดยให้นักเรียนเรียนรู้ผ่าน
ศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียง เริม่ จาก ม.1 เรียนรูภ้ าคทฤษฎี ม.2 เรียนรูภ้ าคทฤษฎี
และปฏิบัติ ส่วน ม.3 ให้คิดทำ�โครงงานเสนอ รวมไปถึงการเผยแพร่ความรู้ของ
กลุ่มเยาวชนรักษ์ป่าสักให้แก่เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ที่สนใจผ่านกิจกรรมต่างๆ ใน
โรงเรียน อาทิ กิจกรรมชุมนุมวิทยาศาสตร์ กิจกรรมจิตอาสา เป็นต้น
กิจกรรมการสร้างแนวร่วม ดังที่กล่าวไปแล้วว่า การที่จะปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของคนให้เห็นความสำ�คัญของแม่นํ้าและนำ�ไปสู่การร่วมกันแก้ปัญหา
นํ้าเน่าเสีย จำ�เป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีแนวร่วม ทั้งระดับเยาวชน ชุมชน และ
หน่วยงานในระดับจังหวัด ซึ่งกลุ่มก็ได้ใช้ศักยภาพและความรู้ที่ได้ศึกษาเรียนรู้มา
ร่วมกับคำ�แนะนำ�ของอาจารย์ ดำ�เนินงานในส่วนนีผ้ า่ นทางกิจกรรมทีห่ ลากหลาย อาทิ
- กิจกรรมอบรมให้ความรู้การตรวจวัดคุณภาพนํ้าและวิธีการบำ�บัดนํ้า
ให้แก่นกั เรียนชัน้ ม.2 และ ม.3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี จำ�นวน 120 คน
ซึ่งเป็นรูปแบบการส่งต่อความรู้และพัฒนาศักยภาพจากรุ่นพี่แกนนำ�สู่รุ่นน้อง
โดยน้อง ม.2 จะได้รับการฝึกการสื่อสาร ทำ�หน้าที่เป็นวิทยากรฐานเรียนรู้และเป็น
พี่เลี้ยงให้น้อง ม.1 ขณะที่พี่ ม.3 จะเป็นผู้ประสานงานจัดงานค่ายทั้งหมด
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เด็กๆ พยายามเก็บรวบรวมข้อมูลคุณภาพนํา้
ในแม่นํ้าป่าสัก ส่งผ่านข้อมูลให้ครูและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่ก็ถูกต่อว่ากลับมาว่า
ไม่น่าเชื่อถือ เพราะเป็นงานที่เด็กๆ ทำ�
- กิจกรรมครัวเรือนรักษ์นํ้า เพื่อขยายองค์ความรู้สู่นักเรียนชั้น ม.3 ของ
เครือข่ายชุมชนวัดท่าช้างใต้และเครือข่ายชุมชนวัดท่าวัว ให้นำ�ความรู้ไปปรับใช้ที่
ครัวเรือนของตัวเอง พร้อมไปกับขยายผลสู่ผู้ปกครอง
- กิจกรรมจัดอบรมให้ความรูก้ ารเฝ้าระวังคุณภาพนํา้ แม่นา้ํ ป่าสัก สูน่ กั เรียน
แกนนำ�ในโรงเรียนเครือข่าย 5 โรงเรียน อันได้แก่ โรงเรียนเสาไห้ (วิมลวิทยานุกลู ),
โรงเรียนสุธรี ว์ ทิ ยา, โรงเรียนห้วยบง, โรงเรียนวัดโนนสภาราม และโรงเรียนวัดท่าวัว
กิจกรรมดังกล่าว สมาชิกของกลุม่ จะเป็นผูร้ บั ผิดชอบทัง้ หมด โดยมีการแบ่งบทบาท
หน้าที่และกำ�หนดผู้รับผิดชอบงานอย่างชัดเจนตามความถนัดของแต่ละคน ซึ่ง
ด้วยความที่เรียนและทำ�กิจกรรมร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง ทำ�ให้สมาชิกแต่ละคน
ต่างสนิทสนม รูถ้ งึ ศักยภาพและความถนัดของเพือ่ นแต่ละคนเป็นอย่างดี และเมือ่
เกิดปัญหา ก็สามารถเปิดอกคุยกันได้อย่างสนิทใจ
การรวมกลุ่มทำ�งานไม่ใช่ปัญหาสำ�หรับกลุ่ม แต่ปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือ
การแบ่งเวลาระหว่างเรียน-เล่น-ทำ�กิจกรรม แต่กระนั้นสมาชิกส่วนใหญ่ก็สามารถ
บริหารจัดการได้ดใี นระดับหนึง่ เช่นที่ ธัญชนก โสภาคดิษฐ์ หรือ ‘ใบตอง’ เล่าให้ฟงั ว่า
“จริงๆ ก็อยากอ่านนิยายบ้าง อยากเล่นเกม แต่ก็กลัวผลที่ตามมาคือ
สอบตก ทำ�ให้เราต้องจัดสรรเวลาให้ดีขึ้น ในชั่วโมงเรียนก็ตั้งใจเรียนมากขึ้น ก่อน
งานค่ายจะรีบทำ�การบ้านให้เสร็จภายในคืนนั้น บางทีทำ�การบ้านถึงตี 2 กลับจาก
ค่ายก็ต้องมาอ่านหนังสือทบทวนบนเรียน”

ส่งผ่านข้อมูลความรู้
สร้างความร่วมมือกับชุมชน
นอกจากการจัดค่ายเพือ่ ขยายแนวร่วมเยาวชนทัง้ ในโรงเรียนและในชุมชน
แล้ว กลุม่ ยังมีการส่งต่อและขยายองค์ความรูอ้ อกไปสูร่ ะดับชุมชนและระดับจังหวัด
เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือขนาดใหญ่ท่ีพร้อมจะช่วยกันรักษาแม่นํ้าป่าสัก
อีกด้วย
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โดยกลุ่มเยาวชนได้ส่งผ่านข้อมูล ทั้งส่งให้แก่ชุมชนโดยตรงและส่งผล
การวิเคราะห์การตรวจวัดคุณภาพนํ้าให้แก่ภาคีและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
เพือ่ ใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพนํา้ ต่อไป อาทิ สิง่ แวดล้อมจังหวัด, องค์การ
บริหารส่วนตำ�บลท่าช้างใต้, องค์การบริหารส่วนตำ�บลดาวเรือง ฯลฯ รวมไปถึงส่งผ่าน
ข้อมูลให้แก่สอื่ มวลชนท้องถิน่ เช่น สระบุรเี คเบิล วิทยุ หนังสือพิมพ์เดลินวิ ส์ เป็นต้น
ทั้งนี้ นอกจากการส่งผ่านข้อมูลทางเดียวแล้ว กลุ่มยังมีการขยายผล
องค์ความรูใ้ นรูปแบบของการร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์และเวทีทปี่ ระชุมอีกด้วย
เช่น กลุ่มได้มีโอกาสจัดแสดงนิทรรศการในงานสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสระบุรี,
เข้าร่วมการประชุมภาคีเครือข่ายสิง่ แวดล้อม อันประกอบด้วย 5 ภาคีเครือข่าย ได้แก่
ภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน และภาคเอกชน แต่กย็ งั มี
หน่วยงานบางแห่ง รวมถึงบุคคลบางกลุ่มยังไม่ค่อยยอมรับสิ่งที่กลุ่มได้ลงมือทำ�
“เด็กๆ พยายามเก็บรวบรวมข้อมูลคุณภาพนํ้าในแม่นํ้าป่าสัก ส่งผ่าน
ข้อมูลให้ครูและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง แต่กถ็ กู ต่อว่ากลับมาว่า ไม่นา่ เชือ่ ถือ เพราะ
เป็นงานที่เด็กๆ ทำ�” อาจารย์อารมณ์เล่าถึงอุปสรรคที่กลุ่มต้องประสบ
แต่อย่างไรก็ตาม แม้จะมีบางส่วนที่ไม่ยอมรับ แต่ด้วยความตั้งใจจริง
ความตัง้ ใจดี และข้อมูลทีม่ ศี กั ยภาพของกลุม่ รวมทัง้ การสือ่ สารอย่างต่อเนือ่ ง ก็ได้
สร้างความเข้าใจแก่หลายฝ่าย ทำ�ให้เห็นภาพสถานการณ์และดึงดูดให้ภาคีเครือข่าย
อีกจำ�นวนไม่น้อยเข้ามาร่วมเป็นเครือข่ายรักษ์นํ้า เพื่อขับเคลื่อนงานการปกป้อง
แม่นํ้าป่าสักอย่างเข้มแข็งร่วมกัน เช่น สำ�นักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี,
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4, ศูนย์อำ�นวยการประชาสัมพันธ์
จังหวัดสระบุรี, ชุมชนปากข้าวสาร อ.เมือง, ชุมชนยุคลธร อ.เมือง, ชุมชนวัดท่าวัว
อ.เฉลิมพระเกียรติ, ชุมชนท่าช้างใต้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี, ชมรมสิ่งแวดล้อมจังหวัด
สระบุรี, ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและระบบนิเวศเกษตร, มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อ
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน, มูลนิธกิ องทุนไทย รวมไปถึงเครือข่ายครอบครัวกลุม่ เยาวชน
รักษ์ป่าสักเองก็มีจำ�นวนสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็นลำ�ดับอย่างต่อเนื่อง และโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งทางจังหวัดที่ให้ความเชื่อถือข้อมูลของกลุ่มเยาวชนรักษ์ป่าสักอย่างมาก
จนถึ ง ขนาดที่ ว่า เมื่อ มีวาระเรื่อ งการแก้ปัญหาแม่นํ้า ป่าสักของจังหวัดครั้งใด
กลุ่มก็จะได้รับเชิญไปให้ข้อมูลสถานการณ์คุณภาพนํ้าอยู่สม่ำ�เสมอเลยทีเดียว

รวมพลังปกป้องป่าสัก
ด้วยความรักและความรู้
การทำ�โครงการในครั้งนี้ นอกจากกลุ่มเยาวชนรักษ์ป่าสักจะได้พัฒนา
ตัวเองทัง้ ด้านความรูค้ วามสามารถและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการ
ตรวจวัดคุณภาพนํ้า รวมถึงทักษะการทำ�กระบวนการกลุ่ม การถ่ายทอดความรู้
และการทำ�งานเป็นทีมแล้ว
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การที่กลุ่มเป็นหน่วยเฝ้าระวังคุณภาพแม่นํ้าป่าสักให้แก่ชุมชน สามารถ
เสนอแนวทางการแก้ปัญหาได้อย่างชัดเจน ทั้งยังมีการทำ�กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้นํ้าและการบำ�บัดนํ้าอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การซัก การล้าง
การทำ�ความสะอาดร่างกาย ฯลฯ ทำ�ให้กลุ่มได้รับการยอมรับและสนับสนุนจาก
โรงเรียน ชุมชน และสังคม โดยเฉพาะชุมชนทีเ่ กิดความรูส้ กึ ว่าสามารถพึง่ พากลุม่ เยาวชน
ได้ในเรื่องของนํ้า และยิ่งได้เห็นการทำ�งานของกลุ่ม ก็ได้สร้างแรงบันดาลใจให้
ชุมชนเกิดความสนใจในการตรวจวัดคุณภาพนํา้ และเข้ามามีสว่ นร่วมกับกลุม่ โดยการ
ตัง้ หน่วยรับเรือ่ งร้องเรียนและหน่วยตรวจวัดคุณภาพนํา้ ขึน้ อย่างเป็นระบบ และจะ
ทำ�การแจ้งแก่กลุ่มทันทีเมื่อพบเห็นปัญหาเกิดขึ้นกับสายนํ้า
ณ ปัจจุบัน กลุ่ม ชุมชน และเครือข่าย 5 โรงเรียน ได้ร่วมกันเฝ้าระวัง
คุณภาพนํ้าบริเวณแม่นํ้าป่าสักที่ไหลผ่าน จ.สระบุรี อย่างแข็งขัน และได้มีการเพิ่ม
จุดสำ�รวจ ติดตาม และเฝ้าระวังคุณภาพนา้ํ เพิม่ ขึน้ อีก 2 สถานี พร้อมจุลนิ ทรียช์ วี ภาพ
ชนิดนํา้ และชนิดก้อนทีพ่ ร้อมจะแก้ไขปัญหานา้ํ เบือ้ งต้นทันทีทต่ี รวจพบความผิดปกติ
ทัง้ หมดทัง้ มวลได้สง่ ผลให้การตรวจวัดล่าสุด คุณภาพนาํ้ ของแม่นาํ้ ป่าสัก
ทัง้ 4 สถานีถอื ว่าอยูใ่ นเกณฑ์ปานกลางถึงดี อาจมีบา้ งบางจุดทีม่ คี า่ ไนเทรตสูง ทำ�ให้
พืชนํา้ เจริญเติบโตได้ดี ส่งผลให้คา่ DO ต่�ำ (Dissolved Oxygen : ปริมาณออกซิเจน
ละลายนํ้า) เนื่องจากพืชนํ้าเหล่านี้จะไปแย่งออกซิเจนในนํ้าที่สัตว์นํ้าใช้ในการ
หายใจ ซึ่งอาจส่งผลให้นํ้าเน่าเสียได้
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ขณะนี้โรงเรียน.. มีเยาวชนและผู้ปกครองที่
มีจิตสำ�นึกด้านสิ่งแวดล้อม.. ร่วมกันพัฒนา
แม่นา้ํ ป่าสักให้เป็นแม่นา้ํ สวย นา้ํ ใส ปลาชุกชุม
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนผู้ใช้นํ้าได้
อย่างปราศจากมลพิษ
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แต่อย่างไรก็ตาม การทำ�งานตลอดระยะเวลา 9 ปีที่ผ่านมาได้บอกเรา
ให้รู้แล้วว่า ไม่ว่าจะอย่างไร กลุ่มเยาวชนรักษ์ป่าสักจะยังคงขับเคลื่อนงานอนุรักษ์
และฟืน้ ฟูแม่นา้ํ ป่าสักอย่างต่อเนือ่ ง ผ่านการส่งต่อความรู้ จิตสำ�นึกทีด่ แี ละความรัก
ในทรัพยากรพื้นถิ่นจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องตลอดไป
แม้วนั นีค้ ณ
ุ ภาพนํา้ ในแม่นาํ้ ป่าสักจะมีแนวโน้มทีด่ ขี นึ้ มีแนวร่วมเครือข่าย
คนรุน่ ใหม่มากมายทีพ่ ร้อมจะร่วมแรงร่วมใจกับกลุม่ เยาวชนรักษ์ปา่ สักในการอนุรกั ษ์
สายนาํ้ แต่ถงึ อย่างไรก็ตาม ภาคส่วนทีม่ บี ทบาททีส่ ดุ อย่างครัวเรือน ยังคงเป็นโจทย์
สำ�คัญทีก่ ลุม่ และแนวร่วมจะต้องหาแนวทางในการปรับเปลีย่ นทัศนคติ และดึงให้
ครัวเรือนในพื้นที่หันมาร่วมอนุรักษ์สายนํ้าอย่างจริงจัง
ถือเป็นความท้าทายที่รอให้เด็กน้อยหัวใจใหญ่กลุ่มนี้สู้ต่อไป เพื่อลำ�นํ้า
ของแผ่นดินเกิดที่สวยใส และเพื่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนทุกๆ คน
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สรุปขั้นตอนการทำ�งาน

มีการปล่อยน้ำ�ทิ้งจากครัวเรือน
นํ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
และภาคการเกษตร

เฝ้าระวังและตรวจวัดคุณภาพนํ้า

พัฒนาโรงเรียนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้
สร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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สร้างแนวร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน
เฝ้าระวังแม่นํ้าป่าสัก

ร่วมมือรวมพลัง

ส่งผ่านความรู้ข้อมูลคืนชุมชน
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สิ่งที่ได้เรียนรู้
กานต์ธิดาศีติสาร (โมเม)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

“การได้เห็นอาจารย์และรุ่นพี่ที่ทำ�โครงการ มีความมุ่งมั่นไม่ย่อท้อ
เป็นแรงบันดาลใจทีท่ �ำ ให้มาเข้าโครงการ จนสามารถการบริหารจัดการ
งานและจัดการคนได้ทั้งๆ ที่ไม่เคยทำ�มาก่อน นอกจากนี้ยังได้ฝึก
การเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการทำ�ผลิตภัณฑ์ชีวภาพและการ
วิเคราะห์คุณภาพนํ้ารู้จักแบ่งเวลาและมีความรับผิดชอบมากขึ้น”

กันภิรมย์ เบญจรัตนานนท์ (เปา)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

“ผลทีเ่ กิดขึน้ เมือ่ เปาได้เข้าร่วมโครงการคือมีความรับผิดชอบในงาน
ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ได้ทกั ษะต่างๆ เช่นกระบวนการทำ�งานการจัดค่าย
อบรมด้านสิง่ แวดล้อมการคิดวิเคราะห์ และสามารถเป็นวิทยากรให้
ความรู้การทำ�ผลิตภัณฑ์ชีวภาพและการวิเคราะห์คุณภาพนํ้าได้”

ธัญชนก โสภาคดิษฐ์ (ใบตอง)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

“มีอาจารย์เป็นแรงบันดาลใจในการทำ�งานเพือ่ ส่วนรวม เพือ่ สิง่ แวดล้อม
และเพื่อสังคม นอกจากนี้ยังได้ทักษะการประสานงานชุมชน และ
สามารถเป็นวิทยากรให้ความรู้การทำ�ผลิตภัณฑ์ชีวภาพและการ
วิเคราะห์คุณภาพนํ้าได้”
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ที่ปรึกษากลุ่มเยาวชน

อาจารย์อารมณ์ เบสูงเนิน (ครูเบ)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จ.สระบุรี

มีบทบาทหนุนเสริมการทำ�งานของ
กลุ่มเยาวชน ให้อิสระในการคิดและ
การวางแผนทำ � งานของเด็ ก ๆ ชวน
วิเคราะห์สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพ
นํ้าบนฐานเหตุและผล ให้คำ�ปรึกษา
พาเยาวชนไปเรี ย นรู้ กั บ หน่ ว ยงาน
ต่างๆและอำ�นวยความสะดวกในการ
เดินทางของเยาวชน
“พระเจ้ า อยู่ หั ว ทรงงานหนั ก เพื่ อ ให้
ประชาชนชาวไทยสามารถอยูไ่ ด้อย่าง
พอเพียง หากมีโอกาสได้แบ่งเบาภาระ
พระองค์ท่าน แม้เพียงน้อยนิดก็ตั้งใจ
จะทำ�ตามแนวพระราชดำ�ริ”

โครงการเยาวชนรักษ์ป่าสัก
โดย : กลุ่มเยาวชนรักษ์ป่าสัก
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จ.สระบุรี
หัวหน้าโครงการ
นางสาวกานต์ธิตา ศีติสาร
คณะทำ�งานโครงการ
1. นางสาวกันต์ภิรมย์ เบญจรัตนานนท์
2. นางสาวธัญชนก โสภาคดิษฐ์
3. นางสาวธนภรณ์ กัลยาณมิตร
4. นาวสาวสวรส สายบัว
5. นางสาวสุชัญญา นิลกำ�แหง
6. นางสาวณัชชา นามเคน
7. นางสาวศิริพร เกสรทอง
8. นางสาวสโรชินี โหลสกุล
9. นางสาวฐิติรัตน์ รูปสม
10. นางสาวนุสรา บัวบาน
11. นางสาวสุนิสา พรอินทร์
12. นางสาวพัชราภรณ์ โพยพา
13. นางสาวขวัญหทัย เพิ่มความสุข
ที่ปรึกษาโครงการ
1. อาจารย์อารมณ์ เบสูงเนิน		
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จ.สระบุรี
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13

แม่นํ้าสดใส
ด้วยหัวใจนักอนุรักษ์
โดย : กลุ่มยุวทูตคุณภาพแม่นํ้าประแสร์แห่งเทศบาล
ตำ�บลเมืองแกลง โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” จ.ระยอง

การดำ�เนินงานในสายอนุรักษ์ ให้เกิดความยั่งยืนนั้น ไม่อาจเกิดขึ้นได้
จากกิจกรรมขนาดใหญ่เพียงกิจกรรมเดียวหรือสองกิจกรรม แต่อยูท่ ก่ี จิ กรรม
เล็กๆ ที่ถูกขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง
ดังเช่นที่ อ.แกลง ในวันนี้ จากทีแ่ ม่นาํ้ สายสำ�คัญเคยเน่าเสียอย่างหนัก
ด้วยแรงขับเคลื่อนของชุมชนและการสานต่อการเฝ้าระวังโดยกลุ่มเยาวชนใน
พื้นที่อย่างต่อเนื่อง ทำ�ให้แม่นํ้าสายนั้นค่อยๆ ฟื้นคืนสู่ความสดใสอีกครั้ง
ขอชวนคุณเดินทางสู่ระยองฮิ ไปดูว่าเยาวชนกลุ่มที่ว่านั้นเขาช่วยให้
แม่นํ้าของเขากลับฟื้นคืนมาได้อย่างไร
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เฝ้าระวังแม่นํ้าประแสร์
จากรุ่นสู่รุ่น
แม่นํ้าประแสร์ถือเป็นแม่นํ้าสายสำ�คัญที่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวแกลงมา
นับแต่อดีต ทำ�ให้ชาวแกลงได้อาศัยนํ้าในการอุปโภคบริโภค ทำ�การเกษตร และ
ทำ�ประมง แต่จากสายนํ้าที่เคยสวยใสให้หลายชุมชนได้ใช้ประโยชน์มายาวนาน
ในปี พ.ศ. 2545 แม่นํ้าประแสร์กลับแปรเปลี่ยนเป็นสีดำ� ส่งกลิ่นเหม็น มีขยะและ
เศษปฏิกูลลอยฟ่อง โดยเฉพาะช่วงที่ไหลผ่านเทศบาลตำ�บลเมืองแกลง เป็นช่วงที่
ประสบปัญหาหนักทีส่ ดุ ทำ�ให้ชาวแกลงไม่สามารถใช้ประโยชน์จากแม่นาํ้ ได้ดงั เก่า
ชาวประมงหาปลาหากุง้ ได้นอ้ ยลง ซึง่ จากการศึกษาหาข้อมูลพบว่า สาเหตุทที่ �ำ ให้
นํ้าเสียเกิดจากการปล่อยนํ้าทิ้งจากครัวเรือนและนํ้าล้างตลาดสดลงสู่แม่นํ้าโดย
ไม่มีการบำ�บัด รวมไปถึงการฉีดเลนลงสู่แม่นํ้าหลังจากการจับกุ้งก็เป็นอีกหนึ่ง
สาเหตุสำ�คัญ
จากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ชาวแกลงเห็นว่าหากไม่ช่วยกันแก้ไข
ก็จะทำ�ให้นํ้าเน่าเสียมากขึ้น เทศบาลตำ�บลเมืองแกลงจึงได้จับมือกับชุมชนและ
หน่วยงานต่างๆ ร่วมฟื้นฟูแม่นํ้าประแสร์ให้กลับมาเหมือนดังเดิม โดยเทศบาล
ได้ออกเทศบัญญัติ พ.ศ. 2549 ให้บ้านเรือนที่สร้างใหม่ต้องติดตั้งถังดักไขมัน
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ไปพร้อมๆ กับรณรงค์ให้บา้ นเรือน ร้านอาหาร และโรงเรียนทีอ่ ยูด่ ง้ั เดิม ติดตัง้ ถังดักไข
มันในระบบระบายนํา้ เสีย โดยเทศบาลจะมีบริการตักไขมันออกจากถังให้ทกุ เดือน
นอกจากนั้น อีกหนึ่งกลไกสำ�คัญในการร่วมฟื้นฟูแม่นํ้าประแสร์ก็คือ
การเฝ้าระวังคุณภาพแม่นา้ํ ซึง่ นักเรียนโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” เป็นหนึง่ กลุม่ ที่
ได้ร่วมทำ�หน้าที่เฝ้าระวังคุณภาพนํ้ามาอย่างต่อเนื่อง และมีการสานต่อจากรุ่นพี่สู่
รุ่นน้อง จนในปี พ.ศ. 2552 ได้จัดตั้งกลุ่มขึ้นอย่างเป็นทางการในชื่อ ‘กลุ่มยุวทูต
คุณภาพแม่นาํ้ ประแสร์แห่งเทศบาลตำ�บลเมืองแกลง’ และต่อมาได้จดั ทำ�โครงการ
ในชื่อเดียวกันกับชื่อกลุ่ม และเข้าร่วมโครงการปลูกใจรักษ์โลก ในเวลาต่อมา
“อยากดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของเรา เพราะแม่นํ้าประแสร์เป็น
แม่นํ้าสายหลักของชุมชนเราที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค ดังนั้นเราต้องช่วยกันดูแล”
สุชาดา ทรัพย์เมือง หรือ ‘นํ้าฝน’ แกนนำ�กลุ่มกล่าวถึงปณิธานในการทำ�งานของ
กลุ่มยุวทูต
โดยการทำ�โครงการครัง้ นี้ เด็กๆ วางเป้าหมายของโครงการยุวทูตคุณภาพ
แม่นาํ้ ประแสร์แห่งเทศบาลตำ�บลเมืองแกลงไว้ ว่าอยากให้คนในชุมชนเข้าใจสาเหตุ
ทีท่ �ำ ให้นา้ํ เน่าเสีย และตระหนักถึงความสำ�คัญของแม่นา้ํ ประแสร์ และหันมาช่วยกัน
ดูแลรักษาโดยปรับคุณภาพนํ้าท้ิงก่อนปล่อยลงสู่แม่นํ้า

พยายามให้เด็กๆ ได้เรียนรู้จากการทำ�กิจกรรม
โดยที่เราไม่ได้ลงไปควบคุม แต่ให้เขาเรียนรู้
ด้วยตัวเอง

กลุม่ ยุวทูตคุณภาพแม่นาํ้ ประแสร์แห่งเทศบาลตำ�บลเมืองแกลงเป็นกำ�ลัง
หลักในการเฝ้าระวังคุณภาพแม่นาํ้ ประแสร์ โดยกลุม่ จะออกตรวจวัดและเก็บข้อมูล
คุณภาพนํ้าทุกๆ 2 เดือนใน 4 จุด คือ ทะเลน้อย, แหลมท่าตะเคียน, ศาลาต้นโพธิ์
และสะพานโรงเลื่อย โดยมี อาจารย์รัชนี พรมจันทร์ หรือ ‘ครูจุ่ย’ ซึ่งได้นำ�กิจกรรม
ด้านสิ่งแวดล้อมมาบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบใน
โรงเรียน เป็นผูท้ �ำ หน้าทีส่ อนวิธกี ารใช้เครือ่ งมือต่างๆ รวมไปถึงออกแบบกระบวนการ
เรียนรู้และการสรุปผลให้แก่ลูกศิษย์ในกลุ่มจากรุ่นสู่รุ่น
“กิจกรรมเฝ้าระวังเราทำ�เป็นปกติอยูแ่ ล้ว แต่ชว่ งหลังๆ เด็กชุดใหม่มคี วาม
สนใจอยากเรียนรู้ แต่ขาดทักษะกระบวนการ แกนนำ�รุ่นพี่จึงมีความคิดว่า เราควร
ให้นอ้ งๆ ได้เรียนรู้ โดยทำ�เป็นฐานเรียนรูก้ อ่ นลงพืน้ ทีจ่ ริง” ครูจยุ่ กล่าวถึงกระบวนการ
ถ่ายทอดงานจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องของกลุ่ม ที่ต้องฝึกทักษะความชำ�นาญก่อนลงพื้นที่
เฝ้าระวังจริง ซึ่งทำ�ให้เยาวชนกลุ่มนี้มีโอกาสในการสร้างคนรุ่นใหม่ และปรับปรุง
การกำ�จัดไขมันจากครัวเรือนในจุดที่ยังมีปัญหา
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การลงพืน้ ทีใ่ นแต่ละครัง้ จะมีรนุ่ พีใ่ นกลุม่ อย่าง จีราพร รอดหลัก หรือ ‘นิว’,
ดรรชนี พรมจันทร์ หรือ ‘ข้าวฟ่าง’ และนาํ้ ฝน เป็นแกนนำ�หลักในการนำ�กระบวนการ
โดยก่อนการลงพื้นที่ตรวจวัดและเก็บข้อมูลคุณภาพนํ้า แกนนำ�จะมีการประชุม
วางแผน แบ่งบทบาทหน้าที่ และเตรียมอุปกรณ์การตรวจวัด โดยการลงพืน้ ทีท่ กุ ครัง้
เทศบาลจะสนับสนุนพาหนะรถรางพร้อมเจ้าหน้าทีพ่ ลขับ บริการพาน้องๆ ลงพืน้ ที่
ทำ�กิจกรรม
จนเมือ่ ถึงกำ�หนดนัดหมายลงพืน้ ที่ แกนนำ�จะทำ�ความเข้าใจและแจกแจง
รายละเอียดให้แก่น้องๆ ก่อนแบ่งน้องๆ ออกเป็น 4 กลุ่ม กระจายออกตรวจวัด
คุณภาพนํ้าในพื้นที่ 4 จุด โดยแต่ละจุดจะเก็บข้อมูล 2 ส่วน คือ ข้อมูลคุณภาพนํ้า
2 ด้าน คือ ทางชีวภาพ โดยใช้วิธีนักสืบสายนํ้า และทางเคมี โดยตรวจวัดหาค่า pH
ค่า DO (ออกซิเจนละลายนํา้ ) และค่าความขุน่ กับอีกส่วนคือ ข้อมูลชุมชน โดยการ
สัมภาษณ์ชมุ ชนในละแวกริมนาํ้ ทำ�ข้อมูลชุมชนเกีย่ วกับสถานการณ์ปญ
ั หาแม่นาํ้
ของชุมชน
หลังจากลงพื้นที่เก็บข้อมูลแล้ว กลุ่มจะนำ�ข้อมูลที่ได้จากแต่ละจุดมา
นำ�เสนอ ช่วยกันวิเคราะห์ และสรุปผลที่โรงเรียน โดยนิวจะเป็นคนนำ�กระบวนการ
สอนการวิเคราะห์และการพล็อตกราฟ ส่วนข้าวฟ่าง น้ําฝน และแกนนำ�คนอื่น
จะเป็นพี่เลี้ยงสอนน้องในกลุ่มย่อย ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์และสรุปผลนี้
จะถูกส่งต่อให้เทศบาลตำ�บลเมืองแกลงใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนฟืน้ ฟูและ
เฝ้าระวังแม่นํ้าประแสร์ต่อไป
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ตัวแกนนำ�เองและน้องๆ เขาได้เรียนรู้อย่าง
มีความสุข สนุกกับการอยากลงมือทำ�อย่าง
แท้จริง
อนึ่ง จากการที่ต้องเป็นผู้นำ�พาน้องๆ ตรวจวัดคุณภาพนํ้าบ่อยครั้ง ก็ได้
ทำ�ให้นิว ข้าวฟ่าง และนํ้าฝน เกิดทักษะและสามารถถ่ายทอดความรู้กระบวนการ
นักสืบสายนํ้า การตรวจวัดคุณภาพนํ้า และการใช้อุปกรณ์ให้แก่รุ่นน้องได้อย่าง
คล่องแคล่ว
ในส่วนของปัญหาทีพ่ บบ่อย คือการเตรียมวัสดุอปุ กรณ์ในแต่ละจุดไม่ครบ
ทำ�ให้บางจุดไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ตามที่ตั้งใจไว้ หรือการเปลี่ยนจุดสำ�รวจโดย
ไม่ได้แจ้งเส้นทาง ทำ�ให้ตอ้ งเสียเวลาวนหาสถานที่ ซึง่ ปัญหาเหล่านีเ้ ป็นสิง่ ทีแ่ กนนำ�
ได้เรียนรู้จากการลงมือทำ�กิจกรรม
“ก่อนออกสำ�รวจแต่ละครั้งควรเช็กอุปกรณ์แต่ละกล่องให้ครบ เด็กต้องมี
ความแม่นยำ�ในการใช้เครือ่ งมือแต่ละอย่าง รูก้ ารขึน้ ลงของนํา้ เน้นให้เด็กๆ ใช้ทกั ษะ
การสังเกต และมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆ และชุมชนให้มาก เหล่านี้คือสิ่งที่พยายาม
ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้จากการทำ�กิจกรรม โดยที่เราไม่ได้ลงไปควบคุม แต่ให้เขาเรียนรู้
ด้วยตัวเอง” ครูจุ่ยกล่าวด้วยรอยยิ้ม

ต่อยอด ‘ถังดักไขมัน’
ด้วย ‘ถังไบโอจุลินทรีย์’
ถึงแม้เทศบาลจะสนับสนุนให้บ้านเรือนและร้านอาหารติดตั้งถังดักไขมัน
แต่จากการสังเกตบ่อนํ้าทิ้งสุดท้ายของถังดักไขมันก่อนปล่อยลงสู่แม่นํ้า กลุ่มพบ
ว่ายังมีคราบไขมัน มีฟองอากาศลอยเหนือนํ้า มีกลิ่นเหม็น และบริเวณท่อระบาย
นํ้าทิ้งของชุมชน 4 จุด พบว่านํ้ายังมีสีดำ� การทำ�ให้คนในชุมชนปรับคุณภาพนํ้าทิ้ง
ก่อนปล่อยลงสูแ่ ม่นาํ้ จึงเป็นโจทย์หนึง่ ในการทำ�โครงการ ประกอบกับทุนเดิมทีแ่ กน
นำ�ซึง่ เรียนในสายวิทย์-คณิต และครูจยุ่ เองซึง่ สอนวิทยาศาสตร์อยูแ่ ล้ว จึงมีแนวคิด
อยากปรับคุณภาพนาํ้ ทิง้ จากบ่อดักไขมันให้ดขี นึ้ ก่อนปล่อยลงสูแ่ ม่นาํ้ ด้วยการสร้าง
ถังระบบบำ�บัดนํ้าทิ้งขึ้นมาใหม่
เริ่มต้น ครูจุ่ยและแกนนำ�ได้มานั่งล้อมวงพูดคุยเพื่อวางแผนกระบวนการ
ทำ�งาน โดยเริ่มจากกำ�หนดจุดสำ�รวจและลงพื้นที่เก็บข้อมูลคุณภาพนํ้าทิ้งจาก
บ่อดักไขมัน 3 จุด คือ บ้านเรือน โรงเรียน และร้านอาหาร เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริง
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คนในชุมชนไม่เข้าใจกระบวนการนี้ เราจึงใช้เด็กเป็น
ช่องทาง ทำ�กิจกรรมกับเด็ก ให้เด็กวาดภาพระบายสี
พ่อแม่ก็จะเริ่มมาสนใจกิจกรรมเพราะต้องมาดูลูก
ซึ่งพบว่าคุณภาพนํ้ามีค่าต่ำ�กว่ามาตรฐานนํ้าทิ้ง ไม่ผ่านตามกฎหมายมาตรฐาน
คุณภาพนํ้าทิ้งปี พ.ศ. 2539
เมื่อได้ข้อมูลยืนยันแน่ชัด เด็กๆ จึงได้ช่วยกันออกแบบและประดิษฐ์
‘ถังไบโอจุลนิ ทรีย์ ลดปริมาณไขมัน เพิม่ ก๊าซออกซิเจน’ ประกอบด้วยถัง 4 ใบ ทีเ่ ป็นการ
ประยุกต์ตอ่ ยอดจากถังดักไขมันแบบเดิม แต่ใช้นา้ํ หมักจุลนิ ทรียห์ ยดเพือ่ ช่วยบำ�บัดนํา้
ให้ดียิ่งขึ้น จนเมื่อประดิษฐ์เสร็จจึงได้นำ�ไปทดลองติดตั้งแทนถังบำ�บัดไขมันเดิม
ก่อนตรวจสอบคุณภาพนํา้ ทิง้ หลังผ่านระบบ และนำ�ผลคุณภาพนา้ํ มาเปรียบเทียบกัน
ก่อนจะพบว่า คุณภาพนํ้ามีค่าไม่ต่างกันมาก
กลุม่ จึงได้ปรับปรุงถังและทดลองทำ�ซ้�ำ หลายรอบ จนผลการตรวจคุณภาพนํา้
ครั้งล่าสุดพบว่า นํ้าทิ้งมีปริมาณไขมันลดลง มีก๊าซออกซิเจนมากขึ้น และผ่าน
มาตรฐานคุณภาพนํ้าทิ้งปี พ.ศ. 2539
อย่างไรก็ตาม ถังไบโอจุลินทรีย์ฯ ที่ประดิษฐ์ขึ้นนี้ยังมีขนาดใหญ่และ
เคลือ่ นย้ายลำ�บาก กลุม่ จึงอยากปรับปรุง ผนวกส่วนประกอบของถังดักไขมันให้อยู่
ภายในถังเดียวกัน เพือ่ ให้เหมาะสมกับการใช้งานจริงตามครัวเรือน ซึง่ นักประดิษฐ์
น้อยก็ได้กำ�ลังพัฒนากันต่อยอดกันอย่างขะมักเขม้น
การแก้ปญ
ั หาด้วยการนำ�ความรูแ้ ละทักษะด้านวิทยาศาสตร์มาประดิษฐ์
นวัตกรรมทีส่ ามารถช่วยแก้ปญ
ั หานํา้ เน่าเสียให้แก่ชมุ ชนในครัง้ นี้ ถือเป็นผลสำ�เร็จ
ที่เป็นรูปธรรมน่าภูมิใจ และมากกว่านั้นคือ เยาวชนได้เกิดกระบวนการเรียนรู้จาก
การลงมือทำ�จริง ซึ่งเป็นภาพที่ครูจุ่ยเห็นแล้วก็อดยิ้มไม่ได้
“ครูเฝ้าสังเกตทั้งตัวแกนนำ�เองและน้องๆ เขาได้เรียนรู้อย่างมีความสุข
สนุกกับการอยากลงมือทำ�อย่างแท้จริง”

เผยแพร่ความเข้าใจ
สร้างจิตสำ�นึกให้ชุมชน
นอกจากการเฝ้าระวังคุณภาพนํ้าและปรับคุณภาพนํ้าทิ้งก่อนปล่อยลงสู่
แม่นาํ้ แล้ว อีกหนึง่ กิจกรรมทีก่ ลุม่ ทำ�มาอย่างต่อเนือ่ ง คือการรณรงค์สร้างความเข้าใจ
ให้แก่คนในชุมชน ในเรือ่ งของการบำ�บัดนา้ํ ทิง้ ก่อนปล่อยลงสูแ่ ม่นา้ํ ประแสร์ ส่งเสริม
การใช้นาํ้ ยาชีวภาพทำ�ความสะอาด และทีข่ าดไม่ได้คอื นำ�เสนอวิธกี ารประดิษฐ์ถงั
ไบโอจุลนิ ทรียฯ์ ซึง่ ตลอดเวลาทีผ่ า่ นมา กลุม่ ได้มกี ารประชาสัมพันธ์ในหลากหลาย
รูปแบบ อาทิ
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การประสานกับทางเทศบาล ขอใช้สถานทีใ่ นงานประจำ�ปี ‘บุญกลางบ้าน’
เพือ่ ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ชาวแกลงหันมาให้ความสำ�คัญกับการฟืน้ ฟูดแู ล
แม่นํ้าประแสร์ พร้อมแจกนํ้าจุลินทรีย์บำ�บัดให้แก่ผู้ที่สนใจ โดยกลุ่มมีการแบ่ง
หน้าที่ในการจัดบูทประชาสัมพันธ์ตามความถนัดของแต่ละคน อย่างเช่น นํ้าฝน
ถนัดด้านคอมพิวเตอร์และศิลปะ จึงทำ�หน้าที่รวบรวมข้อมูล นำ�มาจัดทำ�วีดิทัศน์
เผยแพร่ในวันงาน ซึ่งแม้สมาชิกทุกคนจะมีความตั้งใจอย่างเต็มเปี่ยม แต่การ
ประชาสัมพันธ์กลับไม่ได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่ตั้งใจไว้
“ชุมชนไม่ค่อยสนใจรับรู้เรื่องราวที่พวกหนูทำ�เลย แต่ครูก็ให้กำ�ลังใจและ
เสนอว่าเราควรปรับแผนการประชาสัมพันธ์ใหม่ ใช้รถเทศบาลประชาสัมพันธ์
แจกนํ้าจุลินทรีย์ แจกแผ่นพับเจาะตามบ้านหรือร้านอาหารที่มีถังดักไขมัน” นํ้าฝน
เล่าให้ฟังถึงการปรับแผนการประชาสัมพันธ์ของกลุ่มเสียใหม่
การเรียนรู้จากความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ทำ�ให้การลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์
ในครั้งต่อๆ มา กลุ่มจึงมีการประชุมวางแผนกันอย่างละเอียดลออขึ้น โดยใน
ทุกๆ วันพุธทีส่ นามกีฬาจะมีการจัดตลาดสีเขียว กลุม่ ก็ได้ไปขอใช้พนื้ ทีท่ �ำ กิจกรรม
เผยแพร่และรณรงค์ โดยปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้สามารถเข้าถึงผู้คนได้มากขึ้น
“หนูจะเผยแพร่กระบวนการนักสืบสายนํ้า แต่ปัญหาก็คือคนในชุมชนไม่
เข้าใจกระบวนการนี้ เราจึงใช้เด็กเป็นช่องทาง ทำ�กิจกรรมกับเด็ก ให้เด็กวาดภาพ
ระบายสี พ่อแม่กจ็ ะเริม่ มาสนใจกิจกรรมเพราะต้องมาดูลกู ” นํา้ ฝนกล่าวด้วยรอยยิม้
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เด็กคือต้นกล้าที่พร้อมจะเจริญงอกงาม ครู
เปรียบเสมือนแร่ธาตุ นํ้า อากาศ ที่หล่อเลี้ยง
ให้ต้นกล้านี้ได้เติบโต
ทุกก้าวย่างคือการพัฒนา
เดินหน้าสู่ความสำ�เร็จ
ตลอดการทำ�กิจกรรม ปัญหาหนึ่งที่แกนนำ�และสมาชิกกลุ่มต้องประสบ
ก็คือ การแบ่งเวลา ทั้งการเรียน ทำ�กิจกรรม เรียนพิเศษ ทำ�การบ้าน และการช่วย
งานพ่อแม่ แต่สุดท้ายแต่ละคนก็พยายามบริหารจัดการตัวเองให้ดีที่สุด และสิ่งที่
ทุกคนได้รับก็คือ ความรับผิดชอบที่มีมากขึ้น
“ตอนทำ�โครงการถือว่าเครียดค่ะ เพราะหนูก็เป็นหลายๆ อย่าง เป็น
คณะกรรมการนักเรียนด้วย การเข้ามาทำ�โครงการนี้เราจึงต้องแบ่งเวลามาทำ�
ต้องตื่นเช้าขึ้นตี 5 ต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้น ต้องจัดสรรเวลาทั้งเรียนและ
กิจกรรมให้ลงตัว” ข้าวฟ่างเล่าพลางอมยิ้ม
อย่างไรก็ตาม แม้แต่ละคนจะมีปัญหาทั้งเรื่องการแบ่งเวลาและปัญหา
ส่วนตัวอื่นๆ แต่การที่เป็นเพื่อนทำ�งานร่วมกันมานาน ก็เป็นปัจจัยที่ช่วยเกื้อหนุน
ให้กลุ่มสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ไปได้
“ถ้าแบ่งงานกันแล้วปรากฏว่าเราทำ�ไม่ได้ เราก็จะมาปรึกษากัน แล้วคิด
ร่วมกัน ทำ�ร่วมกัน” นํ้าฝนกล่าวถึงแนวทางการร่วมกันทำ�งานของกลุ่ม
ซึง่ ด้วยแนวทางเช่นนีน้ เี่ องทีช่ ว่ ยให้แกนนำ�และสมาชิกได้เรียนรูก้ ารทำ�งาน
ร่วมกันเป็นทีม ต้องยอมรับในความคิดเห็นของเพือ่ น โดยไม่ยดึ ติดกับบทบาทของ
ตนเองมากจนเกินไป แต่ให้มองเป้าหมายร่วมกันเป็นสำ�คัญ เช่นทีน่ วิ กล่าวไว้วา่
“หนูเองก็เป็นทัง้ ผูน้ �ำ และผูต้ ามค่ะ แม้วา่ หนูจะเป็นประธานนักเรียน ต้องคิด
ออกแบบ แบ่งงาน แต่เวลาทำ�งานด้านสือ่ หนูกไ็ ปช่วยเขา เป็นผูต้ ามเขา เราคุยกัน
เยอะ เปิดใจช่วยกันทำ� ช่วยกันตลอด”
ซึง่ แน่นอน ผูท้ อี่ ยูเ่ บือ้ งหลังการทำ�งานตลอดทัง้ โครงการของกลุม่ และคอย
สนับสนุนช่วยเหลืออย่างเต็มใจก็คอื ครูจยุ่ เนือ่ งจากครูมองว่า งานด้านสิง่ แวดล้อม
ต้ อ งอาศั ย ความร่ ว มมื อ จากหลายฝ่ า ย ที่ ผ่ า นมาครู จุ่ ย จึ ง ทำ � หน้ า ที่ ป ระสาน
ความร่วมมือจากทั้งในโรงเรียน หน่วยงานท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวมไปถึงคอยให้คำ�ปรึกษา ให้กำ�ลังใจ จัดหางบประมาณ และชักชวนให้นักเรียน
มาทำ�กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกศิษย์เติบโตขึ้นเป็นผู้นำ�
แห่งการเปลี่ยนแปลงในอนาคตต่อไป
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“เด็กคือต้นกล้าทีพ่ ร้อมจะเจริญงอกงาม ครูเปรียบเสมือนแร่ธาตุ นํา้ อากาศ
ทีห่ ล่อเลีย้ งให้ตน้ กล้านีไ้ ด้เติบโต” ครูจยุ่ กล่าวด้วยแววตาภาคภูมใิ จในลูกศิษย์ของตน

ในวันที่ประแสร์ฟื้นตัว
สู่ความสดใส
“แม่นํ้าประแสร์เป็นแม่นํ้าใหญ่ในอำ�เภอแกลง เป็นที่อุปโภคบริโภคของ
คนลุ่มนํ้าประแสร์ ถ้าแม่นํ้าเน่าเสีย ปลาตาย มีกลิ่นเหม็น เราจะทำ�ให้มันดีขึ้นได้
หรือ ทั้งที่มันใหญ่โตขนาดนั้น”
นี่คือคำ�พูดของนํ้าฝนเมื่อครั้งเข้ามาร่วมกลุ่มใหม่ๆ ที่สะท้อนถึงความ
ไม่มั่นใจว่าเด็กตัวเล็กๆ อย่างพวกเธอจะสามารถทำ�เรื่องใหญ่ๆ หรือแก้ปัญหา
ความเสื่อมโทรมของแม่นํ้าประแสร์ได้
แต่ดว้ ยการให้โอกาสจากผูใ้ หญ่ การหนุนเสริมจากครูและโรงเรียน บวกกับ
ความมุ่งมั่นตั้งใจของเยาวชนเอง ก็ท�ำ ให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งที่ตนทำ�
และเมือ่ ลงมือทำ�จริงแล้วเห็นผลความสำ�เร็จก็เกิดเป็นความภาคภูมใิ จ เห็นศักยภาพ
ของตนเองที่เติบโตขึ้น และเหนืออื่นใดคือ การได้คลุกคลีกับงานอนุรักษ์ ทำ�ให้
จิตสำ�นึกด้านสิ่งแวดล้อมที่แกนนำ�และสมาชิกทุกคนมีอยู่ในตัว กลับเพิ่มทวีคูณ
และพร้อมที่จะแบ่งปันแจกจ่ายไปยังรุ่นน้องและผู้คนในวงกว้างอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
“การที่ทุกคนมาช่วยกันดูแลสอดส่องแม่นํ้าประแสร์ ทำ�ให้แม่นํ้ากลับมา
สดใสเหมือนเดิม และหนูเองก็รกั ในสิง่ ทีท่ �ำ หวงในสิง่ ทีเ่ ราเฝ้าฟืน้ ฟูดแู ลมา และเมือ่
เรามีโอกาสเข้ามาเป็นแกนนำ� เป็นคนนำ�กิจกรรม เราก็พยายามสร้างน้องๆ ขึ้นมา
ใหม่เพื่อให้รักสิ่งแวดล้อมต่อไป” นิวกล่าวด้วยรอยยิ้ม
ทั้งนี้ นอกจากการพัฒนาตนเองของแกนนำ�และสานต่อสู่รุ่นน้องๆ แล้ว
การทำ�โครงการของกลุม่ ยังทำ�ให้เกิดเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพแม่นา้ํ ประแสร์เพิม่ ขึน้
อีกด้วย โดยโรงเรียนวัดพลช้างเผือกและโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ได้เรียนรู้
และนำ�กระบวนการนักสืบสายนํ้าไปบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาของ
โรงเรียน รวมไปถึงชาวแกลงก็เห็นความสำ�คัญของแม่นาํ้ ประแสร์และให้ความร่วม
มือกับทางกลุ่มมากขึ้น
จากวันทีแ่ ม่นา้ํ ประแสร์ประสบปัญหา เพราะการร่วมมือร่วมใจของคนแกลง
และพลังเยาวชนตัวน้อยที่ลุกขึ้นมาดูแลแม่นํ้าแห่งนี้ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้
จะพูดว่า “แม่นํ้าสดใส ด้วยหัวใจนักอนุรักษ์” ก็ไม่ผิดนัก
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สรุปขั้นตอนการทำ�งาน

แม่นํ้าประแสร์ได้รับผลกระทบจาก
การปล่อยนํ้าเสียจากชุมชน

เรามาแก้ปญ
ั หาให้แม่นา้ํ ประแสร์กนั เถอะ
เริ่มจากหาสาเหตุด้วยการตรวจวัด
คุณภาพนํ้าก่อนแล้วกัน
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ทำ�ถังดักไขมันด้วยถังไบโอจุลินทรีย์

รณรงค์สร้างความเข้าใจกับชุมชนเรื่อง
การบำ�บัดนํ้าก่อนทิ้งสู่แม่นํ้าประแสร์
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สิ่งที่ได้เรียนรู้
จีราพร รอดหลัก (นิว)

หัวหน้าโครงการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนแกลงวิทยสถาวร จ.ระยอง

“การเข้าร่วมโครงการก็ได้ทำ�ให้เราได้เรียนรู้หลายอย่าง มาค่ายตอน
แรกๆ หนูไม่คอ่ ยกล้า แต่พๆ่ี เพือ่ นๆ ในค่ายเป็นกันเอง ฝึกให้หนูกล้าคิด
กล้าทำ� ฝึกให้คิดเป็นขั้นตอน คิดอย่างเป็นระบบ ได้พัฒนาการพูด
สือ่ สารให้คนเข้าใจ และได้ฝกึ ทักษะการใช้เครือ่ งมือตรวจวัดคุณภาพนา้ํ
จากการทำ�งานจริงๆ ทำ�ให้เกิดการทำ�งานที่คล่องแคล่วมากขึ้น”

ดรรชนี พรมจันทร์ (ข้าวฟ่าง)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” จ.ระยอง

“จากทีเ่ มือ่ ก่อนหนูไม่คอ่ ยสนใจกิจกรรม เน้นเรียนอยากเดียว เมือ่ ได้
เข้ามาร่วมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ทำ�ให้กล้าพูดมากขึ้น สามารถ
ยืนพูดต่อหน้าคนเยอะๆ ได้ เช่น กล้าขึน้ พูดหน้าเสาธงเรือ่ งสิง่ แวดล้อม
และมีความเป็นผู้นำ�มากขึ้นเพราะต้องนำ�น้องๆ ในค่าย และจากที่
ได้เข้าร่วมกิจกรรม ก็ท�ำ ให้เราเห็นความสำ�คัญของสิง่ แวดล้อม หนูมี
ความสุขเมื่อหนูได้ลงมือทำ�”
สุชาดา ทรัพย์เมือง (นํ้าฝน)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” จ.ระยอง

“ปกติเป็นคนไม่ค่อยพูดกับคนอื่นที่เราไม่รู้จัก รู้สึกกลัวที่ต้องพูดกับ
คนอื่นในชุมชน มันตื่นเต้นบอกไม่ถูก แต่ตอนนี้กล้าพูดแล้ว เพราะ
ต้องพูดเผยแพร่ข้อมูลอยู่บ่อยๆ การลงชุมชนสัมภาษณ์ถามข้อมูล
ก็ไม่เกร็งเหมือนเมื่อก่อน การทำ�งานร่วมกับเพื่อนๆ มีระบบมากขึ้น
รู้ว่าเวลานี้ควรทำ�อะไร”
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ที่ปรึกษากลุ่มเยาวชน

รัชนี พรมจันทร์ (ครูจุ่ย)

โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” จ.ระยอง

“งานด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มต้ อ งอาศั ย
ความร่วมมือจากทุกคน เยาวชนเป็น
ส่วนหนึ่งที่ทำ�ให้งานสำ�เร็จได้ เพราะ
เยาวชนสามารถปลูกฝังได้ง่ายกว่า
วัยอื่นๆ พูดง่าย สอนง่าย สามารถ
รับรู้และชอบทำ�อะไรที่ท้าทาย”

โครงการยุวทูตคุณภาพแม่นํ้าประแสร์
แห่งเทศบาลตำ�บลเมืองแกลง
โดย : กลุ่มยุวทูตคุณภาพแม่นํ้าประแสร์แห่งเทศบาล
ตำ�บลเมืองแกลง โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” จ.ระยอง
หัวหน้าโครงการ
นางสาวจีราพร รอดหลัก
คณะทำ�งานโครงการ
1. นางสาวดรรชนี พรมจันทร์
2. นางสาวสุชาดา รอดหลัก
3. นางสาวญาราภรณ์ พาหิระ
4. นางสาวพิมพิศา กรัดสุวรรณ์
ที่ปรึกษาโครงการ
อาจารย์รัชนี พรมจันทร์
โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”
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14

เมื่อเกสรผลิบาน
ลำ�ธารจะสดใสอีกครั้งหนึ่ง
โดย : โครงการเยาวชนรักษ์คลองบางลำ�พู
ชมรมเกสรลำ�พู กรุงเทพมหานคร

ท่ามกลางกระแสเวลาที่ ไหลผ่านเลย หลายๆ สิ่งที่เป็นตัวแทนของ     
ยุคสมัยเก่าต่างล้มหายตายจากไปตามอายุขยั หรือไม่กถ็ กู สิง่ ใหม่เบียดบังขึน้
แทนที่
สำ�หรับย่านเมืองเก่านามบางลำ�พู กรุงเทพมหานคร บาง...แห่งต้นลำ�พู
วันนี้เหลือเพียงแต่ชื่อ เมื่อลำ�พูต้นสุดท้ายริมนํ้าเจ้าพระยา ยืนต้นตายและ     
ถูกตัดโค่นลง เหลือทิ้งไว้เพียงตอไม่ต่างอะไรกับสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่กำ�ลัง   
ถูกสังคมเมืองกลืนกินจนหันไปทางไหนก็พบแต่สเี ทาของพืน้ ถนน ตึกคอนกรีต
และควันเสียจากรถยนต์
หนึ่งในนั้นที่กำ�ลังสุ่มเสี่ยงจะตายจากไปจากย่านบางลำ�พูก็คือ คลอง
บางลำ�พู ที่ถูกแปรสภาพจากลำ�นํ้าสายสำ�คัญ กลายเป็นแหล่งทิ้งขยะของ
ชุมชนเมือง จนมีสภาพเสือ่ มโทรมเน่าเสีย ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เหมือนอดีต
อย่างไรก็ตาม ก่อนที่คลองบางลำ�พูจะตายจากตามต้นลำ�พูไป ยังมี
เยาวชนกลุม่ หนึง่ ในนาม ‘ชมรมเกสรลำ�พู’ ทีเ่ ดิมร่วมพลิกฟืน้ ศิลปวัฒนธรรม
ชุมชนย่านเก่า ได้เห็นสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน แล้วหันมาพยายาม
ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของตนอย่างแข็งขัน
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วันที่นํ้าหมอง
ในคลองบางลำ�พู
‘บางลำ�พู’ ถือเป็นย่านทีม่ คี วามสำ�คัญของประเทศไทยในหลากหลายมิติ
ทั้งมิติด้านศิลปวัฒนธรรม ที่มีวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 ได้แก่ วัดสังเวช
วัดสามพระยา และวัดใหม่อมตรส รวมถึงป้อมพระสุเมรุ ที่ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่ง
ของสวนสันติชยั ปราการ ทัง้ มิตดิ า้ นทรัพยากรท้องถิน่ ทีแ่ ต่กอ่ นบริเวณนีเ้ ต็มไปด้วย
ต้นลำ�พูมากมาย จนเป็นที่มาของชื่อ บางลำ�พู รวมไปถึงมิติด้านวิถีชีวิตชุมชน ที่มี
ครัวเรือนอาศัยอยู่มากกว่า 300 ครัวเรือน เป็นย่านการค้าและผู้คนต่างอาศัย
คลองบางลำ�พูในการเดินทางสัญจร
กล่ า วถึ ง ‘คลองบางลำ � พู ’ เป็ น คลองขุ ด ที่ เ ชื่ อ มแม่ นํ้ า เจ้ า พระยากั บ
คลองมหานาค ซึ่งนอกจากจะมีวัตถุประสงค์ให้ชุมชนได้ใช้นํ้าเพื่อการอุปโภค
บริโภคและการเกษตรแล้ว เป้าหมายสำ�คัญของการขุดคลองบางลำ�พูขึ้นก็เพื่อให้
เป็นเส้นทางสัญจรทางนํ้าของผู้คนสมัยก่อน
กระนั้น เมื่อสายลมแห่งกาลเวลาพัดผ่านมา หลายสิ่งก็เปลี่ยนแปลงไป
จากที่แต่เดิมหน้าบ้านของแต่ละบ้านต่างหันหน้าเข้าหาคลอง เมื่อมีถนนตัดผ่าน
หน้าบ้านก็เปลี่ยนมาหันเข้าหาถนนเพราะคมนาคมสะดวกกว่า คลองจึงถูกทิ้งร้าง
ขาดการดูแลและบางช่วงประสบปัญหาเน่าเสียอย่างหนัก
“เดินผ่านต้องอุดจมูก นํ้าเน่าเสียดำ�มาก เมื่อเราซึ่งเป็นคนท้องที่ไม่สนใจ
ไม่ใส่ใจ คลองก็ค่อยๆ ตายไปเรื่อยๆ” สิทธิชัย ผลหิตตานนท์ แกนนำ�ชุมชนย่าน
บางลำ�พูกล่าวถึงสภาพทีเ่ สือ่ มโทรมลงของอดีตเส้นทางคมนาคมสายหลักของชุมชน
ในปี พ.ศ. 2544 ขณะเดียวกับที่คลองบางลำ�พูกำ�ลังเน่าเสีย อีกด้านหนึ่ง
ของชุมชนก็ได้เกิดการรวมตัวกันของเยาวชนกลุ่มหนึ่งในชื่อ ‘ชมรมเกสรลำ�พู’ ที่
เริ่มต้นจากแกนนำ� 4 คนที่อยากทำ�กิจกรรมเพื่อเยาวชนในชุมชน ให้ได้เรียนรู้
ประวัติศาสตร์ในชุมชนบางลำ�พูผ่านการจัดกิจกรรมด้านดนตรีและศิลปะในงาน
เทศกาลต่างๆ เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่เกิดความรักหวงแหนและภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่นของตนเอง ซึ่งจากการที่ชมรมเกสรลำ�พูมีการทำ�กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
มากว่า 11 ปีจึงทำ�ให้กลุ่มเยาวชนได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นในชุมชนในหลายมิติซึ่งหนึ่งในนั้นคือการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม
โดยเฉพาะคลองบางลำ�พูทกี่ �ำ ลังเสือ่ มโทรมลงทุกขณะจิต มีสภาพสกปรก
จากขยะที่ถูกทิ้งลงในคลอง การปล่อยนํ้าเสียจากครัวเรือนโดยไม่บำ�บัด ขาดการ
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ความรู้ ทำ�ให้น้ําในคลองบางลำ�พูเน่าเสีย สิ่งมีชีวิตตาย
และค่อยๆ ลดจำ�นวนลงเรือ่ ยๆ ผูค้ นไม่ใช้คลองในการสัญจรอีกต่อไป และนํา้ ในคลอง
ก็ไม่สามารถนำ�มาใช้ประโยชน์ใดๆ ได้อีก
ชมรมเกสรลำ�พูจึงเกิดความคิดที่จะทำ�กิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูคลอง
บางลำ�พูขนึ้ โดยร่วมกับผูใ้ หญ่ในชุมชน ช่วยกันปรับปรุงคุณภาพนํา้ นับแต่นนั้ และ
ดำ�เนินเรื่อยมาจนถึงการจัดตั้ง ‘โครงการเยาวชนรักษ์คลองบางลำ�พู’
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ทำ�เพราะอยากทำ� แม้ยังไม่มีความรู้ในการ
ทำ�งานด้านสิง่ แวดล้อมมากนัก แต่เราก็ควรจะ
ทำ�อะไรบ้าง
สานต่อลมหายใจสิ่งแวดล้อม
ด้วยเกสรแห่งจิตสำ�นึก
หากเกสรดอกไม้คอื กลไกหนึง่ ของธรรมชาติทม่ี อี ยูเ่ พือ่ ขยายพันธุข์ องไม้ดอก
ให้ผลิบานแต่งแต้มสีสันอันสวยงามให้แก่โลกฉันใด ชมรมเกสรลำ�พูก็เป็นเช่นนั้น
เมือ่ ต้นลำ�พูเป็นดัง่ สัญลักษณ์ของสิง่ แวดล้อมในย่านบางลำ�พู และมาบัดนี้
ต้นลำ�พูก็หมดสิ้นไปจากย่านนี้แล้วพร้อมๆ กับสิ่งแวดล้อมอีกหลายด้านที่กำ�ลัง
ย่�ำ แย่ลง กลุม่ จึงขอเป็นดัง่ เกสรแรกรุน่ ทีพ่ ร้อมจะสืบต่อกลไกทางธรรมชาติ ด้วยการ
คืนสิ่งแวดล้อมที่สวยงามและแม่นํ้าอันสวยใสกลับคืนสู่ย่านบางลำ�พูแห่งนี้อีกครั้ง
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มอยากเห็นคลองบางลำ�พูกลับมาใสสะอาดเป็นเส้นทาง
สัญจรของคนในชุมชนและเป็นที่อยู่ของสัตว์นํ้าเหมือนเช่นแต่ก่อนมา
“ทำ�เพราะอยากทำ�แม้ยังไม่มีความรู้ในการทำ�งานด้านสิ่งแวดล้อมมาก
นักแต่เราก็ควรจะทำ�อะไรบ้าง” พีระพงศ์ ดวงดี หรือ ‘พี’ พี่เลี้ยงโครงการกล่าว
ด้วยรอยยิ้ม
กลุม่ เยาวชนเกสรลำ�พูมเี ป้าหมายสำ�คัญอยูท่ กี่ ารแก้ไขสาเหตุการเน่าเสีย
ของสายนํ้า โดยใช้วิธีการกระจายเกสรแห่งจิตสำ�นึกไปสู่เยาวชนและคนในชุมชน
ด้วยการทำ�งานกับกลุม่ เยาวชนซึง่ เป็นทุนดัง้ เดิม โดยหวังให้เกสรนัน้ ผลิบานเติบโต
เป็นจิตสำ�นึกในการรู้คุณค่าของแหล่งนํ้าและนำ�ไปสู่การลดการปล่อยนํ้าเสียจาก
ครัวเรือนหรือการบำ�บัดนํ้าก่อนทิ้งลงสู่แม่นํ้า
การทำ�งานเริ่มต้นจากการลงพื้นที่สำ�รวจสถานการณ์ปัญหาของคลอง
พร้อมสอบถามคนที่อยู่อาศัยในละแวกจนได้ความรู้จากคนในชุมชนและผู้ใหญ่
เป็นต้นทุนในการออกแบบกิจกรรมชวนน้องๆ ร่วมสำ�รวจคลอง ก่อนจะเริม่ ทำ�กิจกรรม
กับเด็กๆในชุมชนเพื่อสร้างกลุ่มแกนนำ�ดูแลรักษาคลอง
“ปั ญ หาแรกที่ เ จอคื อ ปั ญ หาเรื่ อ งกระบวนการทำ � งานลองผิ ด ลองถู ก
คิดแพลนกิจกรรมแล้วลงมือทำ�แล้วก็ปรับแก้กนั ไป” สุพนิ หนองบัว หรือ ‘หมู’ แกนนำ�
ชมรมกล่าวถึงปัญหาที่ชมรมต้องพบตามประสามือใหม่ด้านสิ่งแวดล้อม แม้ว่า
จะเจอปัญหา แต่เมื่อได้ข้อมูลและรู้ปัญหาแล้ว สมาชิกชมรมก็เรียนรู้และลองผิด
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ลองถูกไปพร้อมๆ กับการจัดกิจกรรมทีห่ ลากหลายกับเยาวชนในชุมชนไล่เรียงตัง้ แต่
กิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้ ‘สำ�รวจคลองบางลำ�พู’ ให้แก่เยาวชนในชุมชน
(ป.4 - ม.1) เพื่อให้เยาวชนได้ค้นหาสาเหตุของความเสื่อมโทรมและสถานภาพ
ปัจจุบนั ของคลองบางลำ�พูและให้เยาวชนได้เข้ามาเป็นแนวร่วมในการดูและรักษา
คลองบางลำ�พู
“พี่ๆ เกสรลำ�พูลงมาสำ�รวจและทำ�ความเข้าใจกับกลุ่มเราก่อน จากนั้น
ก็ท�ำ กิจกรรมกับเด็กๆ โดยให้เด็กสำ�รวจอย่างอิสระเองว่าเจออะไรบ้างคลองบางลำ�พู
เป็นอย่างไร พอเด็กๆ เจอขยะก็ตั้งคำ�ถามต่อว่าขยะมาจากไหน” เยาวชนที่เข้าร่วม
กิจกรรมเล่าถึงการทำ�งานของชมรม
หลังจากสร้างแนวร่วมเยาวชนได้แล้ว ชมรมและแนวร่วมเยาวชนก็ได้จดั
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนได้รับรู้ถึงสถานการณ์ปัญหาและสาเหตุ
ความเสือ่ มโทรมของคลองบางลำ�พูโดยมีกจิ กรรมย่อย 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมจัดทำ�
สื่อรณรงค์ มีเยาวชนในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม 24 คนเพื่อผลิตชิ้นงานสื่อรณรงค์
ณ โรงเรียนวัดตรีทศเทพวรวิหาร ก่อนนำ�สื่อรณรงค์นั้นออกเผยแพร่ในชุมชน และ
อีกกิจกรรมหนึง่ คือ การจัดเวทีพดู คุยเพือ่ หาแนวทางและความร่วมมือในการฟืน้ ฟู
คลองบางลำ�พูจากชุมชน โดยมีหลายหน่วยงานให้ความสนใจเข้าร่วมทัง้ ประชาคม
ฟืน้ ฟูวฒ
ั นธรรมย่านบางลำ�พู, กลุม่ ผึง้ น้อยพอเพียง, ประธานชุมชนต่างๆ, เจ้าหน้าที่
ภาครัฐและเอกชน เป็นต้น
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พวกเราต้องการเห็นคลองทีด่ ขี น้ึ . .สง่ิ ทีเ่ กิดขึน้
แล้วคือ เยาวชนและคนในชุมชนเกิดความ
หวงแหนเห็นความสำ�คัญในคลองของตนเอง
กิจกรรมฟืน้ ฟูคลองบางลำ�พู เมือ่ ได้แนวร่วมและเผยแพร่ความเข้าใจให้แก่
ชุมชนในพืน้ ทีแ่ ล้ว อีกกิจกรรมทีห่ ากไม่ท�ำ ย่อมไม่ส�ำ เร็จเสร็จสิน้ กระบวนการ นัน่ คือ
การลงมือฟืน้ ฟูคลองบางลำ�พู โดยการเก็บขยะ บำ�บัดนํา้ ด้วย EM ตรวจวัดคุณภาพนํา้
และจะต่อยอดการทำ�ถังดักไขมันต่อไปในอนาคต
“ตอนแรกตัง้ ใจทำ�แค่กจิ กรรมเก็บขยะ แต่จากค่ายอบรมของโครงการปลูกใจ
รักษ์โลก ก็ทำ�ให้ได้แนวคิดเรื่องการตรวจวัดคุณภาพนํ้ามาจากเพื่อน กลุ่มอื่นที่ทำ�
โครงการประเด็นดูแลฟืน้ ฟูแหล่งนํา้ เหมือนกัน ทำ�ให้เราเห็นภาพขัน้ ตอนการฟืน้ ฟู
ลำ�คลองชัดเจนขึ้น” ธัญลักษณ์ สมแก้ว หรือ ‘หนิง’ หนึ่งในแกนนำ�ชมรมกล่าวด้วย
รอยยิ้ม

ก้าวย่างของการเรียนรู้
เพื่อคลองบางลำ�พูสดใส
ด้วยจิตสำ�นึกรักษ์สงิ่ แวดล้อมในชุมชนถิน่ เกิด ทำ�ให้ชมรมเกสรลำ�พูลกุ ขึน้
มาร่วมฟืน้ ฟูคลองบางลำ�พูให้กลับมาสดใสอีกครัง้ แม้จะขาดความรูค้ วามเข้าใจต่อ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งยังขาดทักษะการทำ�กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม แต่ชมรมก็ได้
อาศัยการเรียนรู้จากการลงมือทำ�ไปพร้อมๆ กับน้องๆ ในชุมชนทั้งกระบวนการ
ทำ�งานและความรูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับการอนุรกั ษ์ เช่น การตรวจวัดคุณภาพนํา้ รวมไปถึง
การแลกเปลีย่ นจากภาคีเครือข่ายในการร่วมกันหาทางออก ซึง่ ด้วยความทีแ่ กนนำ�
เป็นคนในพื้นที่และทำ�งานร่วมกับแกนนำ�ชุมชนอยู่ก่อนแล้วการเข้าถึงผู้ใหญ่และ
ขอความช่วยเหลือจากภาคีจึงเป็นจุดแข็งหนึ่งที่ช่วยให้การทำ�โครงการของชมรม
ดำ�เนินไปได้ด้วยดี
ในด้านของการจัดกิจกรรม แม้ชมรมจะยังบริหารจัดการงานและเวลาได้
ไม่ลนื่ ไหลนักเนือ่ งจากแกนนำ�มีกจิ กรรมด้านอืน่ ๆ ทีต่ อ้ งรับผิดชอบอยูม่ าก แต่ชมรม
ก็ได้อาศัยจุดแข็งอีกด้านของตัวเองมาสร้างศักยภาพในการทำ�กิจกรรม นั่นคือ
การใช้ดนตรีและศิลปะ กอปรทัง้ ความรูจ้ ากสาขาการศึกษาปฐมวัยทีแ่ กนนำ�เยาวชน
กำ�ลังศึกษาอยู่มาปรับใช้ในกระบวนการดึงความสนใจและสร้างการเรียนรู้เรื่อง
ปัญหาคลองบางลำ�พูแก่เยาวชนจนเกิดเป็นแนวร่วมในการอนุรักษ์
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ถึงวันนี้ที่โครงการสิ้นสุดลง แม้คลองบางลำ�พูจะยังไม่อาจเรียกได้ว่ากลับมาใส
สะอาดอีกครัง้ แต่จากกิจกรรมต่างๆ ของชมรมก็ท�ำ ให้คลองบางลำ�พูมขี ยะลดน้อยลง
และช่วยลดมลพิษด้านกลิ่นของคลองลงไปได้ระดับหนึ่ง แต่ท่ีมากกว่านั้นก็คือ
ปัจจุบนั ได้เกิดแนวร่วมเยาวชน รวมถึงคนในชุมชนทีเ่ กิดความตืน่ ตัว เห็นความสำ�คัญ
ของคลองบางลำ�พูมากขึน้ จากการรณรงค์และจัดเวทีของชมรมเกสรลำ�พู
“พวกเราต้องการเห็นคลองที่ดีขึ้นวันนี้เราเห็นการทำ�งานร่วมกันของคน
ในชุมชนเยาวชนแกนนำ�ได้แสดงศักยภาพในการทำ�งานและสร้างแกนนำ�รุน่ ใหม่ๆ
มาทำ�งานสานต่อสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วคือ เยาวชนและคนในชุมชนเกิดความหวงแหน
เห็นความสำ�คัญในคลองของตนเอง” เกวลิน งามวิไล หรือ ‘มิกเกว’ แกนนำ�ชมรม
กล่าวทิ้งท้ายด้วยรอยยิ้ม
ท่ามกลางสายลมแห่งกาลเวลาทีพ่ ดั ผ่านย่านบางลำ�พู สิง่ ต่างๆ เปลีย่ นแปลง
ไปพร้อมๆ กับที่สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง
แต่วันนี้ท่ามกลางสายลมนั้น เกสรกลุ่มหนึ่งได้อาศัยแรงพยุงของสายลม
ร่อนฟ้าไปลงหลักปักฐานอยู่ในหัวใจของเยาวชนและคนในชุมชนบางลำ�พู ก่อน
ค่อยๆ ผลิบานดอกไม้แห่งจิตสำ�นึกขึน้ ในหัวใจของคนเหล่านัน้ จนเกิดเป็นขบวนคน
อนุรักษ์ ที่พร้อมจะสานต่อการรักษาคลองบางลำ�พูต่อไปจนกว่าจะถึงวันที่สายนํ้า
กลับมาสดใสอีกครั้งหนึ่ง
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สรุปขั้นตอนการทำ�งาน

คลองบางลำ�พูเสื่อมโทรม สกปรก
มีการทิ้งขยะในลำ�คลอง

กลุ่มเยาวชนชมรมบางลำ�พู ร่วมการก่อตั้งโครงการ
เยาวชนรักษ์คลองบางลำ�พู

สำ�รวจคลองบางลำ�พู
ค้นหาสาเหตุ
ความเสื่อมโทรมของ
ลำ�คลอง และที่มาของขยะ
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มีการทำ�ความเข้าใจร่วมกับชุมชน
และประชาสัมพันธ์

ฟื้นฟูคลองบางลำ�พู เก็บขยะ บำ�บัดนํ้าด้วย
EM และติดตามตรวจวัดคุณภาพนํ้า
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สิ่งที่ได้เรียนรู้
ธัญลักษณ์ สมแก้ว (หนิง)

ชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

“การได้มาทำ�กิจกรรมนี้รู้สึกว่าตัวเองโตขึ้นกล้าแสดงความคิดเห็น
มากขึน้ มีความรูใ้ หม่ๆ ทัง้ ข้อมูลเรือ่ งนาํ้ และการตรวจวัดคุณภาพนาํ้
ได้แลกเปลีย่ นความรูป้ ระสบการณ์กบั กลุม่ คนทีท่ �ำ งานด้านเดียวกัน
ทำ�ให้รสู้ กึ มีก�ำ ลังใจมากขึน้ ดีใจทีไ่ ด้เจอเพือ่ นใหม่ๆ และกระบวนการ
อบรมต่างๆ ก็สามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมต่างๆ ในอนาคตได้”

สุพิน หนองบัว (หมู)

ชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

“กิจกรรมในค่ายสนุกมาก ได้ประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนกับ
กลุ่มต่างๆ ซึ่งบางคนแค่คำ�พูดไม่กี่คำ�ของเขาก็สามารถทำ�ให้เรา
เปลี่ยนแง่คิดในการมองโลกได้มากเลยทีเดียว”
เกวลิน งามวิไล (มิกเกว)

ชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

“การเข้าค่ายทำ�ให้ได้แชร์ประสบการณ์แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง
เพื่อนที่ทำ�งานด้านเดียวกัน ได้แนะนำ�ซึ่งกันและกันและเพิ่มเติม
ความรู้ให้กัน ทั้งยังทำ�ให้เรากล้าแสดงออกมากขึ้นได้พัฒนาการ
บริหารจัดการกระบวนการคิดการนำ�เสนอการเป็นผู้นำ�มากขึ้น”
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ที่ปรึกษากลุ่มเยาวชน

พีระพงศ์ ดวงดี (พี)
มีบทบาทหนุนเสริมการทำ�งานของ
กลุ่มเยาวชน ถ่ายทอดกระบวนการ
และความรู้ผ่านกิจกรรม ร่วมคิดและ
วางแผนการทำ�โครงการร่วมกับแกนนำ�
เยาวชนช่วยประสานงานกับหน่วยงาน
และแกนนำ�ชุมชน
“ไม่ มี ค วามรู้ ใ นการทำ � งานด้ า น
สิ่ ง แวดล้ อ มมากนั ก แต่ ที่ อ ยากทำ �
เพราะอยากเห็นคลองบางลำ�พูกลับมา
ดีขน้ึ ในฐานะทีเ่ ราอาศัยอยูใ่ นละแวกนี้
และเห็นปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น”

โครงการเยาวชนรักษ์คลองบางลำ�พู
โดย : ชมรมเกสรลำ�พู กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าโครงการ
นางสาวธัญลักษณ์ สมแก้ว
คณะทำ�งานโครงการ
1. นางสาวสุพิน หนองบัว
2. นางสาวเกวลิน งามวิไล
3. นายอนุภาพ คมฉลาด
ที่ปรึกษาโครงการ
นายพีระพงศ์ ดวงดี
221

ในโลกยุคที่คนเราต้องพึ่งพาปัจจัยในการดำ�เนินชีวิตจากสายพานการผลิต
‘ขยะ’ ได้กลายมาเป็นปัญหาโลกแตกทีย่ ากจะแก้ไข เพราะคนส่วนใหญ่ตอ้ งดำ�รงชีพ
ด้วยสินค้าในระบบเศรษฐกิจ และระบบเศรษฐกิจก็ตอ้ งกระตุน้ การบริโภคของคน เพือ่
หล่อเลีย้ งให้วงจรธุรกิจอยูร่ อด ซึง่ เศษเหลือทิง้ ของวงจรการบริโภคนีก้ ค็ อื ขยะทีล่ น้ เมือง
ปัญหาขยะเป็นปัญหาที่แก้ได้ยาก เนื่องจากเมื่อคนเราบริโภคทุกวัน ขยะก็
ถูกผลิตขึ้นทุกวัน ขณะที่วิธีการจัดการขยะในแต่ละชุมชนพื้นที่นั้นก็มีรูปแบบและ
ความเข้มข้นแตกต่างกัน บางทีใ่ ช้วธิ กี ลบฝัง ซึง่ ก็ใช่วา่ จะมีพนื้ ทีพ่ อจะกลบฝังขยะได้
ทั้งหมด บางที่เผาทิ้ง ก็กลับกลายเป็นการสร้างมลภาวะทางอากาศให้แก่ชุมชน
โดยรอบ ขณะบางที่ก็ทิ้งขว้างขยะตามใจชอบลงสู่ที่ทางสาธารณะ เกิดเป็นปัญหา
ความขัดแย้งในชุมชน ทิ้งขว้างลงในแม่นํ้าก็ทำ�ให้นํ้าเน่าเสีย
อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางวังวนของปัญหานี้ ยังมีเยาวชน 4 กลุม่ จาก 4 พืน้ ที่
ที่ต่างประสบกับปัญหาขยะในชุมชน ได้ลุกขึ้นมามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะ
ให้แก่ชมุ ชนบ้านเกิดของตน โดยการมุง่ แก้ไปทีต่ น้ ตอของปัญหา นัน่ คือ การปรับเปลีย่ น
ทัศนคติของคนในชุมชน โดยใช้วิธีเก็บข้อมูลและสื่อสารให้เห็นสถานการณ์ปัญหา
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ขยะในชุมชน เพื่อให้ตระหนักถึงปัญหาร่วมกัน ชักชวนคนในชุมชนมาร่วมแก้ไขที่
สาเหตุของปัญหา ในแนวทางที่เหมาะกับชุมชนของตนเอง เช่น มีการคัดแยกขยะ
ตัง้ แต่ครัวเรือน แล้วนำ�ขยะทีส่ ามารถนำ�กลับมาใช้ใหม่ได้มาขาย เพือ่ ลดปริมาณขยะ
ให้เหลือน้อยที่สุด รวมทั้งสามารถสร้างรายได้เป็นกองทุนสำ�หรับจัดการขยะต่อไป
อีกด้วย
ถึงวันนี้ ปัญหาขยะใน 4 พื้นที่ดังกล่าวทุเลาเบาบางในระดับที่แตกต่างกัน
เพราะขยะเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องอาศัยแรงพลังของทุกคนทุกภาคส่วนมาร่วมแก้ไข
แต่อย่างไรก็ตาม ในวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมก็คือ เยาวชนทั้ง 4 กลุ่มได้
พัฒนาศักยภาพของตนเองผ่านการลงมือทำ� เกิดทักษะการสือ่ สาร ทักษะการทำ�งาน
ในชุมชน การค้นคว้าหาข้อมูลสิ่งแวดล้อม เริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง เพื่อ
เป็นต้นแบบให้แก่ผู้คนและชุมชนอื่นๆ ได้ใช้เป็นแรงบันดาลใจในการจัดการขยะ
ในพืน้ ทีข่ องตนเอง และทีส่ �ำ คัญหัวใจรักสิง่ แวดล้อม และความรูส้ กึ เป็นเจ้าของชุมชน
ได้ก่อตัวขึ้นในหัวใจของเขาเหล่านี้ไม่มากก็น้อย
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15

ภูเขา (ขยะ) เขยื้อน
เมื่อเยาวชนขยับ
โดย : กลุ่มเยาวชนรักษ์โลก โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา จ.ลำ�ปาง

‘ขยะ’ ถือเป็นปัญหาโลกแตกของสังคมเมือง เพราะขยะนัน้ เกิดขึน้ ทุกวัน
จากกิจกรรมในชีวิตประจำ�วันของผู้คน แต่ ไม่ ใช่ทุกชุมชนที่จะมีพื้นที่ ไว้สำ�หรับ    
ทิง้ ขยะ รวมไปถึงมีการบริหารจัดการขยะทีด่ พ
ี อ ปัจจัยเหล่านีเ้ องทีท่ �ำ ให้ในปัจจุบนั
หลายชุมชนในประเทศต้องประสบกับปัญหาขยะล้นเมือง กลายเป็นแหล่งเพาะ
เชื้อโรค ก่อมลภาวะและกระทบต่อสุขภาพของคนในพื้นที่อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง
ต่อสภาพการณ์ขยะล้นเมืองดังกล่าว หลายๆ ชุมชนแก้ปัญหาด้วยการ
จัดสรรพืน้ ทีท่ ง้ิ ขยะในชุมชนให้เพียงพอกับปริมาณขยะทีเ่ กิดขึน้ หรือมีการเช่าพืน้ ที่
สำ�หรับทิง้ ขยะในชุมชนอืน่ ซึง่ ถึงทีส่ ดุ แล้ว หากไม่มกี ารจัดการทีด่ ี ไม่วา่ จะมีพนื้ ที่
ทิ้งขยะมากมายแค่ไหน ก็ ไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาได้
ประเด็นนีเ้ องทีท่ �ำ ให้เยาวชนกลุม่ หนึง่ ใน จ.ลำ�ปาง เกิดแรงบันดาลใจทีจ่ ะ
ลุกขึ้นมาช่วยชุมชนในเรื่องปัญหาขยะ ด้วยการมุ่งแก้ปัญหาที่ต้นทาง มากกว่า
การหาพื้นที่ทิ้งขยะให้ชุมชน
เยาวชนกลุ่มนี้ทำ�อะไร และทำ�อย่างไร ขอชวนขึ้นเหนือไปดูสิ่งที่พวกเขา
ทำ�กันที่ อ.ห้างฉัตร จ.ลำ�ปาง
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จากโรงเรียน
สู่การร่วมแก้ปัญหากับชุมชน
ชุมชนบ้านแม่ฮาว ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำ�ปาง เป็นชุมชนที่ประสบ
ปัญหาขยะล้นเมือง จากการทีม่ ปี ระชากรอาศัยอยูก่ ว่า 400 หลังคาเรือน แต่ชมุ ชน
ไม่มีพ้ืนที่ท้ิงขยะที่เพียงพอ กอปรกับขยะมากมายจากครัวเรือนของชาวบ้านนั้น
ไม่มีการคัดแยกก่อนทิ้ง ผู้ที่แวะเวียนไปเยือน หากมองไปทางเหนือของหมู่บ้าน
ก็จะพบภูเขาขยะทีอ่ ยูไ่ ม่ไกลจากชุมชน เป็นแหล่งสะสมของเชือ้ โรค ส่งกลิน่ เหม็นคลุง้
ยามมีลมพัดเข้าหาหมู่บ้าน และยามฝนตกนํ้าฝนก็ไหลชะกองขยะลงสู่ลำ�คลอง
ยังผลให้นํ้าในลำ�คลองเน่าเสียอีกต่อหนึ่ง
ที่ผ่านมาชุมชนบ้านแม่ฮาวมีความพยายามที่จะจัดการเรื่องปัญหาขยะ
ล้นเมืองมาโดยตลอด แต่กย็ งั ไม่ประสบความสำ�เร็จนัก เพราะชุมชนและหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องมุง่ แก้ปญ
ั หาไปทีก่ ารจัดสรรพืน้ ทีท่ ง้ิ ขยะ มากกว่าทีจ่ ะจัดการขยะทีต่ น้ ทาง
“หมูบ่ า้ นผมไม่มที ที่ งิ้ ขยะครับ เขาก็ไปทิง้ กันทีเ่ ชิงดอยจนเกิดเป็นคดีความ
ขึ้นมา” นวฤทธิ์ เขียววงศ์ตัน หรือ ‘นิว’ แกนนำ�กลุ่มเยาวชนรักษ์โลก เกริ่นให้ฟังถึง
ปัญหาของชุมชน ก่อนเล่าต่อว่า
“จนครั้งล่าสุด มีการประชุมหมู่บ้าน ซึ่งผมเป็นเลขาฯ ของผู้ใหญ่บ้าน
จึงเข้าประชุมด้วย นายกเทศมนตรีมาคุยกับชาวบ้านเรื่องขอใช้พื้นที่ในชุมชนเป็น
ทีท่ งิ้ ขยะ โดยจ่ายค่าเสียหายให้หมูบ่ า้ นผมปีละหนึง่ แสนบาท แม้ทปี่ ระชุมจะตกลง
ว่าทิ้งได้ แต่ผมกลับคิดว่ามันไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูกจุด”
เหตุการณ์นเี้ องทีเ่ ป็นการจุดประกายให้นวิ ชักชวนเพือ่ นๆ ในกลุม่ จิตอาสา
โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ให้ลกุ ขึน้ มาช่วยชุมชนแก้ปญ
ั หาเรือ่ งขยะล้นเมือง โดยก่อตัง้
เป็น ‘กลุม่ เยาวชนรักษ์โลก โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา’ และจัดทำ� ‘โครงการการจัดการ
ขยะในโรงเรียนและชุมชนเพื่อลดภาวะโลกร้อน’

กิจกรรมคืนข้อมูลครั้งแรกเป็นการบอกกล่าว
เล่าปัญหาที่เกิดขึ้นของชุมชน เชิญชวนให้
แต่ละบ้านแยกขยะที่ขายได้ออกจากขยะที่ท้ิง
ไปในถังรวม
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เหตุที่นิวและเพื่อนๆ เล็งเห็นถึงวิธีการแก้ปัญหาของชุมชนได้นั้น เป็น
เพราะว่ามีต้นทุนเดิมในการทำ�ธนาคารขยะในโรงเรียนอยู่ก่อนแล้ว กลุ่มจึงเห็นว่า
หากสามารถร่วมมือกับชุมชนในการจัดการขยะ เริม่ ตัง้ แต่ให้ขอ้ มูลความรูแ้ ก่ชมุ ชน
เรื่องการแยกขยะก่อนทิ้งได้ ก็จะสามารถช่วยแก้ปัญหาภูเขาขยะเน่าเสียและ
สามารถลดปริมาณขยะลงได้
“เด็กกลุม่ นีเ้ ป็นกลุม่ จิตอาสาทีช่ ว่ ยงานต่างๆ ในโรงเรียนมาโดยตลอด รวมถึง
ช่วยจัดการดูแลธนาคารขยะของโรงเรียนด้วย จึงชวนกันมาทำ�โครงการดีๆ เพือ่ ชุมชน
ของเรา” อาจารย์ศรีวาริน สารศรี หรือ ‘ครูอ้อย’ ที่ปรึกษาโครงการที่มีส่วนสำ�คัญใน
การผลักดันให้กลุม่ ทำ�โครงการเพือ่ ชุมชน กล่าวถึงทีม่ าของการทำ�โครงการด้วยรอยยิม้

เพิ่มพลังความรู้
สร้างแนวร่วมเยาวชน
แม้จะมีประสบการณ์จากการทำ�ธนาคารขยะในโรงเรียนมาแล้ว แต่การ
จัดการขยะในระดับชุมชนถือเป็นงานทีใ่ หญ่กว่ามาก กลุม่ จึงให้ความสำ�คัญกับการ
มีข้อมูลความรู้ก่อนทำ�โครงการ ด้วยเพราะไม่เคยมีการเก็บข้อมูลเรื่องขยะที่ทิ้ง
จากชุมชนมาก่อน ทั้งประเภทของขยะและปริมาณที่ทิ้ง ดังนั้น ก่อนเริ่มโครงการ
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แกนนำ�กลุ่ม โดยนิว และ ธีรวัฒน์ โคบุตร หรือ “หมูแฮม” ได้ขออนุญาตเทศบาล
ตำ�บลห้างฉัตรและเทศบาลตำ�บลแม่ตาวร่วมติดตามไปกับรถขยะของเทศบาล
ซึ่งต้องตื่นนอนตั้งแต่ตี 4 เก็บข้อมูลประเภทขยะของชุมชนที่แต่ละบ้านทิ้ง มีขยะ
รีไซเคิลอะไรบ้าง ขยะทีร่ ไี ซเคิลไม่ได้มอี ะไรบ้าง เป็นสัดส่วนเท่าไร เพือ่ ให้กลุม่ เข้าใจ
ปัญหาจริงและมีข้อมูลมากเพียงพอที่จะสามารถนำ�ไปสื่อสารกับชาวบ้านได้
รวมถึงนำ�ไปออกแบบกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหา รวมทั้งเก็บข้อมูลนํ้าหนักของขยะ
ในแต่ละวัน โดยนำ�รถขยะไปชั่งที่โรงสี ที่ปกติไม่เคยมีการชั่งนํ้าหนักปริมาณขยะ
แต่ละวันมาก่อน เพือ่ ต้องการเปรียบเทียบว่าก่อนทำ�กับหลังทำ�โครงการ ปริมาณขยะ
มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร รวมถึงประสานขอความร่วมมือไปยังสำ�นักงาน
สิง่ แวดล้อมภาค 2 จ.ลำ�ปาง มาให้ความรูแ้ ก่แกนนำ�และสมาชิกโครงการ ให้มคี วามรู้
เรือ่ งปัญหา ผลกระทบ และการจัดการขยะ พร้อมรับการสนับสนุนสือ่ เผยแพร่เพื่อ
นำ�มาใช้ในกิจกรรมของโครงการด้วย
หลังจากมีขอ้ มูลสถานการณ์ขยะและมีความรูเ้ กีย่ วกับขยะและการจัดการ
แล้ว จึงพูดคุยกันว่าน่าจะนำ�ข้อมูลนี้ไปจุดประกายหาแนวร่วมเยาวชนมาร่วมกัน
จัดการขยะในชุมชน จึงได้ข้อสรุปว่าจะจัด ‘ค่ายนักเรียนแกนนำ�รักษ์โลก’ ขึ้นที่
โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา โดยคัดเลือกนักเรียนที่อยู่ในชุมชนบ้านแม่ฮาวได้จำ�นวน
32 คน ในช่วงแรกได้เชิญวิทยากรจากสำ�นักงานสิ่งแวดล้อมภาค 2 จ.ลำ�ปาง
มาให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ สถานการณ์ ปั ญ หาและผลกระทบของการกำ � จั ด ขยะที่
ไม่ถูกวิธี
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เวลาเราประชาสัมพันธ์ทำ�กิจกรรมเราจะส่ง
จดหมายไปตามบ้าน แต่ปรากฏว่าจดหมาย
ไปไม่ ถึ ง ผู้ ป กครอง...เราจึ ง แก้ ไ ขด้ ว ยการ
ประกาศเสี ย งตามสาย...แล้ ว เคาะประตู
ตามบ้านเพอ่ื ประชาสัมพันธ์บอกกล่าวโดยตรง
และเมื่อแกนนำ�พอมีความรู้เสร็จแล้ว ก็ถึงเวลาพาน้องๆ ลงพื้นที่ไปดู
ที่ทิ้งขยะของชุมชน ซึ่งภาพที่น้องๆ เห็นก็คือ ‘ภูเขาขยะ’ ที่รวมขยะทุกประเภท
ไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นขวดนํ้า กล่องโฟม ถุงพลาสติก กระป๋อง เศษผักผลไม้ ฯลฯ
มีทั้งขยะขายได้ และขยะเปียก เป็นเพราะการไม่แยกขยะจากครัวเรือนก่อนทิ้ง
ขยะหลายประเภทจึงผสมปนเปหมักหมมเน่าเหม็น มีแมลงวันตอม เป็นแหล่ง
เพาะเชื้อโรคอย่างดี กลายเป็นภูเขาขยะที่มีแต่จะใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆ
เมื่อได้เห็นปัญหากับตา แกนนำ�กลุ่มจึงชวนน้องๆ คิดวิเคราะห์หาสาเหตุ
และผลกระทบ พร้อมแนวทางแก้ไขปัญหาขยะบ้านพวกเขา และปิดท้ายกิจกรรม
ค่ายนักเรียนแกนนำ�รักษ์โลก ด้วยการพาน้องๆ ไปเรียนรูก้ ารทำ�ปุย๋ ชีวภาพจากเศษ
ผักผลไม้กับ นายรบ อุปคำ� หรือ ‘ลุงรบ’ คนต้นแบบเรื่องการทำ�เกษตรผสมผสาน
ของหมูบ่ า้ นแม่ฮาว เพือ่ ให้นอ้ งๆ เห็นอีกหนึง่ วิธใี นการจัดการปัญหาขยะอย่างเป็น
รูปธรรม
หลังจากขยายผลความรู้และสร้างจิตสำ�นึกให้แก่เยาวชนในโรงเรียนแล้ว
ในวันรุ่งขึ้นกลุ่มก็ได้จัดกิจกรรมคืนข้อมูลจากการลงพื้นที่ศึกษาการทิ้งขยะของ
ชุมชน และอธิบายเรื่องการแยกขยะให้แก่ผู้ปกครองและชาวบ้าน เพื่อให้ทราบถึง
สถานการณ์ปัญหาการจัดการขยะในชุมชน โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำ�ชุมชน
ทั้งผู้ใหญ่บ้าน กำ�นัน และชาวบ้าน รวมถึงผู้ปกครองของแนวร่วมทั้ง 32 คน
ได้กลายมาเป็น 32 ครัวเรือนต้นแบบที่จะจัดการคัดแยกขยะในครัวเรือน
“กิจกรรมคืนข้อมูลครัง้ แรกเป็นการบอกกล่าวเล่าปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ของชุมชน
เชิญชวนให้แต่ละบ้านแยกขยะที่ขายได้ออกจากขยะที่ทิ้งไปในถังรวม ในครั้งนี้ใช้
การประชาสัมพันธ์ดว้ ยจดหมายเชิญผูป้ กครองให้มาร่วมงาน” เจษฎา สายสุภา หรือ
‘จา’ แกนนำ�กลุ่ม เล่าให้ฟังถึงการจัดกิจกรรมระดับชุมชนครั้งแรกของกลุ่ม ซึ่ง
น่าเสียดายเล็กน้อยทีส่ ภาพอากาศไม่เป็นใจนัก มีฝนตกตลอดการจัดกิจกรรม ทำ�ให้
กลุ่มเป้าหมายมาร่วมงานไม่ได้ตามเป้า
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. .เขาหาวิธจี ดั การขยะมาหลายวิธแี ล้วก็ยงั ไม่ประสบ
ความสำ�เร็จ แต่ท่กี ลุ่มเยาวชนทำ�เขาพอจะมองเห็น
แนวทาง และคิดว่าจะสานต่อให้กจิ กรรมนีเ้ กิดความ
ยั่งยืนต่อไปในชุมชน
ต่อยอดความรู้
สู่การลงมือทำ�จริง
เมื่อสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นกับแนวร่วมเยาวชนแล้ว เพื่อให้เกิดทักษะ
และประสบการณ์จริง กลุ่มจึงได้จัดกิจกรรม ‘ปฏิบัติการแยกขยะในโรงเรียน’ ขึ้น
เพื่ อ ขยายแนวคิ ด และให้ เ กิ ด พฤติ ก รรมการแยกขยะของนั ก เรี ย นในโรงเรี ย น
ห้างฉัตรวิทยาอย่างเป็นรูปธรรม โดยกลุ่มใช้วิธีขยายแนวร่วมด้วยการให้แกนนำ�
1 คน ชักชวนเพือ่ นเพิม่ 2 คน ให้แยกขยะรีไซเคิลจากบ้านนำ�มาฝากกับธนาคารขยะ
ในโรงเรียน โดยจะมีแต้มให้สะสมเพือ่ แลกของใช้ในครัวเรือนหรืออุปกรณ์เครือ่ งเขียน
ได้สปั ดาห์ละ 1 ครัง้ เป็นแรงจูงใจ พร้อมทัง้ รณรงค์ไปถึงแต่ละห้องเรียนให้แยกขยะ
แล้วนำ�ขยะรีไซเคิลมาฝากกับธนาคารขยะ และในส่วนของเศษผักและผลไม้ทเี่ หลือ
จากโรงอาหาร กลุ่มจะนำ�มาทำ�นํ้าหมักชีวภาพเพื่อเก็บไว้ใช้ทำ�ความสะอาดใน
โรงเรียน เช่น ทำ�ความสะอาดห้องนํ้า โรงอาหาร เป็นต้น
จากกิจกรรมปฏิบัติการแยกขยะในโรงเรียน และการลงพื้นที่จริงสำ�รวจ
ข้อมูลสถานการณ์ขยะในชุมชน จากประสบการณ์ที่ได้รับ นิวและหมูแฮมได้นำ�
ข้อมูลที่ได้มาเล่าสู่กันฟังในกลุ่ม และร่วมกันวิเคราะห์หาแนวทางการลดปริมาณ
ขยะที่เกิดขึ้นของชุมชน จนเกิดเป็นการทำ�กิจกรรมส่งเสริมครอบครัวต้นแบบ
32 ครัวเรือน ให้ดำ�เนินการแยกขยะและเก็บขยะรีไซเคิลเพื่อนำ�มาจำ�หน่ายให้แก่
รถรับซื้อขยะของกลุ่ม หรือสะสมเป็นแต้มเพื่อแลกของใช้ในครัวเรือนสัปดาห์ละ
1 ครัง้ เหมือนโมเดลธนาคารขยะของโรงเรียน และยังส่งเสริมการทำ�ปุย๋ นา้ํ หมักชีวภาพ
จากเศษอาหารและเศษพืชผัก โดยกลุม่ จะนำ�หัวเชือ้ จุลนิ ทรียไ์ ปแจกจ่ายให้ครอบครัว
ต้นแบบเพื่อผลิตปุ๋ยนํ้าชีวภาพไว้ใช้เองอีกด้วย
หลังจากนัน้ กลุม่ จะเข้าไปรับซือ้ ขยะรีไซเคิลถึงบ้าน โดยเริม่ จากบ้านของ
แกนนำ� และขณะทีข่ บั รถผ่านบ้านหลังอืน่ ๆ ก็จะเชิญชวนให้แยกขยะไว้แล้วจะมา
รับซื้อในวันอาทิตย์ปลายเดือน เป็นกระบวนการทำ�งานที่เข้าถึงพื้นที่ปัญหาและ
กลุม่ เป้าหมาย ซึง่ นอกจากจะช่วยให้เกิดการทำ�งานอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว ยังเป็นการ
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ประชาสัมพันธ์ถึงกิจกรรมของกลุ่มให้ชุมชนได้รับทราบไปโดยอัตโนมัติ และขยาย
ออกไปผ่านการเล่ากันปากต่อปากอีกด้วย
แต่อาจเพราะการทำ�กิจกรรมร่วมกับชุมชนถือเป็นเรือ่ งใหม่และเรือ่ งใหญ่
สำ�หรับกลุ่ม การดำ�เนินกิจกรรมส่งเสริมครอบครัวต้นแบบทั้ง 32 ครัวเรือนจึง
ขับเคลือ่ นได้ไม่คล่องตัวนัก เพราะผูใ้ หญ่บางคนยังไม่เข้าใจในสิง่ ทีเ่ ยาวชนชวนทำ�
รวมถึงการประชาสัมพันธ์ของกลุ่มยังเข้าไม่ถึงครัวเรือน บทเรียนที่เกิดขึ้นนี้ทำ�ให้
กลุ่มต้องใช้กลยุทธ์ในการรณรงค์เชิงรุกมากขึ้น
“เวลาเราประสัมพันธ์ท�ำ กิจกรรมเราจะส่งจดหมายไปตามบ้าน แต่ปรากฏ
ว่าจดหมายไปไม่ถึงผู้ปกครอง เพราะเด็กเอาไปพับจรวดบ้างหรือไม่ได้นำ�ไปให้
ผูป้ กครองบ้าง เราจึงแก้ไขด้วยการประกาศเสียงตามสาย โดยขอความร่วมมือไปยัง
กำ�นันซึ่งดูแลหอกระจายเสียงอยู่ แล้วเคาะประตูตามบ้านเพื่อประชาสัมพันธ์
บอกกล่าวโดยตรง” ชยกันต์ วงศ์ปิง หรือ ‘เจมส์’ แกนนำ�กลุ่มเล่าถึงกลยุทธ์เชิงรุก
ด้วยรอยยิ้ม
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เข้าถึงพื้นที่ปัญหา
และกลุ่มเป้าหมาย
เมื่อกิจกรรมส่งเสริมครอบครัวต้นแบบทั้ง 32 ครัวเรือนให้คัดแยกขยะ
ดำ�เนินมาได้ระยะหนึ่ง กลุ่มก็ได้พบว่า แม้ครอบครัวต้นแบบจะมีการแยกขยะจริง
แต่กเ็ ป็นการแยกแบบหยาบๆ คือแยกขยะทีร่ ไี ซเคิลได้มากองรวมกันไว้ กลุม่ จึงคิด
หาทางแก้ปัญหา ในจังหวะนั้นเอง ‘พี่แอ๋ว’ นางสาวรัตติกา เพชรทองมา จาก
มูลนิธกิ องทุนไทย มาชวนคิดว่า นอกจากปัญหาชาวบ้านแยกขยะกันแบบหยาบๆ
แล้ว อีกประเด็นหนึ่งคือหากไม่มีกลุ่มพวกเราคอยไปรับซื้อขยะในชุมชน หรือ
คอยบอกให้ชาวบ้านแยกขยะ หลังจากที่โครงการพวกเราจบลงแล้วสถานการณ์
ขยะในชุมชนจะเป็นอย่างไร และโดยปกติแล้วมีรถมารับซื้อขยะในชุมชนหรือไม่
จากคำ�ถามของพี่แอ๋ว ทำ�ให้กลุ่มเกิดไอเดียทำ�ถุงแยกขยะแจกจ่ายให้ครอบครัว
ต้นแบบ โดยหาวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนอย่างถุงปุ๋ยมาสกรีนแยกประเภท ระบุ
ประเภทของขยะอย่างชัดเจนว่าเป็นกระดาษ แก้ว หรือพลาสติก นอกจากนีย้ งั คิดค้น
นวัตกรรมใช้ครัวเรือนต้นแบบในการแยกขยะ โดยแจกอุปกรณ์ถงุ กระสอบผูกแขวน
กับไม้ไผ่ส�ำ หรับแขวนไว้ทเี่ สาบ้าน ซึง่ ภายหลังสามารถนำ�ไม้ไผ่พาดพิงกับเสาบ้าน
ได้เลย เป็นการประยุกต์ไอเดียทีเ่ หมาะสมกับการใช้งานจริงของชาวบ้าน และชาวบ้าน
สามารถนำ�ขยะนั้นขายกับรถรับซื้อของเก่าได้ แม้เด็ก ๆ ไม่ได้เข้ามารับซื้อก็ตาม
ผลจากการเข้าถึงพืน้ ทีป่ ญ
ั หาและกลุม่ เป้าหมาย ทำ�ให้ชมุ ชนเริม่ เกิดความ
ตืน่ ตัว และทำ�ให้ปริมาณขยะในชุมชนลดลงอย่างเป็นรูปธรรม เห็นได้จากการชัง่ นา้ํ หนัก
ขยะก่อนดำ�เนินโครงการกับหลังดำ�เนินโครงการ พบว่าปริมาณขยะลดลง
เมื่อมีข้อมูลดีๆ เช่นนี้ กลุ่มจึงเกิดความคิดที่จะขยายผลข้อมูลต่อ หวังให้
ข้อมูลนี้ช่วยจูงใจให้มีการแยะขยะมากขึ้น การจัดเวทีคืนข้อมูลให้แก่ชุมชนครั้งที่
2 จึงเกิดขึน้ โดยกลุม่ ได้เชิญสมาชิกสภาเทศบาล ผูใ้ หญ่บา้ น กำ�นัน องค์การบริหาร
ส่วนตำ�บล และชาวบ้านในชุมชนมาร่วมกิจกรรมรับฟังข้อมูล และนำ�ขยะมาแลก
สิ่งของเครื่องใช้ โดยในครั้งนี้แกนนำ�กลุ่มได้มีโอกาสเรียนรู้ขั้นตอนการจัดงาน
ผ่านการลงมือทำ�ด้วยตนเองตั้งแต่ต้นจนจบ ไม่ว่าจะเป็นการประสานเชิญผู้นำ�
ชุมชน ผูอ้ �ำ นวยการโรงเรียน ผูป้ กครองและเยาวชนในหมูบ่ า้ นมาร่วมงาน การจัดการ
สถานที่ อาหารว่าง การลงทะเบียน การสรุปข้อมูล และการประชาสัมพันธ์
เสียงตามสาย ซึง่ แกนนำ�ทุกคนต่างรับผิดชอบงานในหน้าทีข่ องตนเองโดยทีไ่ ม่ตอ้ ง
ให้ครูอ้อยคอยกำ�กับดูแลเหมือนครั้งที่ผ่านๆ มา
ถึงแม้ในวันจัดกิจกรรม ครอบครัวต้นแบบจะมาเข้าร่วมน้อยและไม่สามารถ
อยู่ ร่ ว มกิ จ กรรมได้ จ นจบ เนื่ อ งจากในช่ ว งเดี ย วกั น ชุ ม ชนมี กิ จ กรรมทำ � ฝาย
ของเทศบาล บวกกับมีงานศพซึ่งชาวบ้านส่วนหนึ่งต้องไปช่วยงาน แต่ก็ยังมี
ชาวบ้านทีไ่ ม่ใช่สมาชิกมาร่วมกว่า 40 คน และไม่เพียงแต่ผใู้ หญ่เท่านัน้ แต่เด็กเล็ก
อายุ 5-6 ขวบ ก็ยังรวมกลุ่มกันถีบจักรยานเก็บขยะตามหมู่บ้านแล้วนำ�ขยะมา
แลกไข่ด้วย
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ภาพทีเ่ กิดขึน้ บ่งชีใ้ ห้เห็นว่า ชุมชนได้เห็นแล้วว่ากลุม่ กำ�ลังทำ�อะไรอยู่ และ
ยินดีที่จะเป็นกำ�ลังใจและเข้าร่วมในแนวทางการจัดการขยะนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การทีห่ น่วยงานท้องถิน่ ได้เห็นความสำ�คัญ และสัญญาว่าจะสานต่องานจัดการขยะ
ของกลุ่มต่อไป แม้ว่าโครงการจะสิ้นสุดลงก็ตาม
“จากการทีผ่ นู้ �ำ ชุมชนพูดในเวทีพอสรุปได้วา่ เมือ่ โครงการนีเ้ สร็จสิน้ ลง เขา
จะสานต่อให้มันเกิดความยั่งยืนในชุมชน เพราะเขาหาวิธีจัดการขยะมาหลายวิธี
แล้วก็ยังไม่ประสบความสำ�เร็จ แต่ที่กลุ่มเยาวชนทำ�เขาพอจะมองเห็นแนวทาง
และคิดว่าจะสานต่อให้กจิ กรรมนีเ้ กิดความยัง่ ยืนต่อไปในชุมชน” ครูออ้ ยกล่าวด้วย
รอยยิ้ม

‘บ้านแม่ฮาว’
ในวันที่ภูเขาขยะกำ�ลังสั่นคลอน
ถือเป็นเรือ่ งทีไ่ ม่นา่ เชือ่ ทีก่ ารเริม่ ต้นลงมือทำ�ของเยาวชนกลุม่ เล็กๆ มาถึง
วันนี้ได้กลายเป็นการจุดประกายให้ชุมชนได้รู้คุณค่าและนำ�ทรัพยากรหมุนเวียน
อย่างขยะรีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่ ด้วยกระบวนการแยกขยะ ทำ�ให้ปริมาณขยะลดลง
และลดการเผาขยะทีส่ ร้างมลภาวะทางอากาศ รวมไปถึงผูห้ ลักผูใ้ หญ่และหน่วยงาน
ท้องถิน่ ในชุมชน ก็ได้เห็นแนวทางในการจัดการปัญหาทีห่ มักหมมในชุมชนมานาน
แสนนาน และพร้อมจะรับสานต่อกิจกรรมให้เกิดขึ้นในชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป
แต่กว่าจะเกิดสิง่ ดี ๆ นีไ้ ด้ แกนนำ�และสมาชิกกลุม่ ต้องสละเวลาและแรงกาย
แรงใจ มาเรียนรู้และลงมือทำ�โครงการจนประสบความสำ�เร็จในที่สุด โดยมีการ
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การทำ � งานกั บ ชุ ม ชนเป็ น เรื่อ งยาก ต้ อ งใช้ เ วลา
โดยเฉพาะการนัดหมายชุมชนทีต่ อ้ งหาเวลาทีช่ มุ ชน
ว่างจากการทำ�งานจริงๆ จึงจะเข้าถึงชุมชนได้
บริหารจัดการทีด่ ี ทำ�งานเป็นทีม ด้วยการแบ่งบทบาทหน้าทีท่ ชี่ ดั เจนตามความถนัด
ของแต่ละคน มีการประชุมติดตามงาน และแก้ไขปัญหาร่วมกัน ทำ�ให้ทุกคนรับรู้
ข้อมูลการทำ�งานที่เท่าเทียมกัน
“การทำ�งานกับชุมชนเป็นเรื่องยาก ต้องใช้เวลา โดยเฉพาะการนัดหมาย
ชุมชนทีต่ อ้ งหาเวลาทีช่ มุ ชนว่างจากการทำ�งานจริงๆ จึงจะเข้าถึงชุมชนได้ เด็กก็ตอ้ ง
เสียสละเวลา เช่น วันอาทิตย์ หลังเลิกงานหรือตอนกลางคืนมาทำ�กิจกรรม” ครูออ้ ย
อธิบาย ก่อนที่ ศิริวัฒน์ มูลวงศ์ หรือ ‘วัต’ แกนนำ�กลุ่มจะเล่าให้ฟังต่อถึงปัญหาที่
ตามมาจากการเข้าร่วมโครงการ
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“ผมต้องขี่รถมาโรงเรียนเกือบทุกเสาร์อาทิตย์ พ่อก็ถามว่าไปโรงเรียน
ทุกวันเลย ไปทำ�ไม โรงเรียนไม่ปิดหรือไง กว่าจะอธิบายให้พ่อเข้าใจนี่ยากครับ”
วัตกล่าวกลั้วหัวเราะ
นอกจากการทำ�ความเข้าใจกับครอบครัวและผู้ปกครองแล้ว อีกปัญหาที่
น้องๆ ต้องแก้ด้วยตัวเองก็คือการแบ่งเวลาในชีวิตมาทำ�กิจกรรม
“มาทำ�โครงการทำ�ให้ต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นครับ การจัดสรรเวลา
ทั้งเรียน ทั้งทำ�กิจกรรม ทั้งทำ�การบ้าน หากมีการบ้านจะปล่อยเป็นดินพอกหางหมู
ไม่ได้ ต้องทำ�เลย คือต้องคิดว่าเรายังมีงานอย่างอื่นอีกเยอะ” นิวกล่าว
ในวันนี้ หากใครได้ไปเยือนบ้านแม่ฮาว ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำ�ปาง
อย่าแปลกใจทีห่ ากมองไปทางเหนือของหมูบ่ า้ น แล้วพบว่าภูเขาขยะทีเ่ คยตระหง่านง้�ำ
ค้ำ�ชุมชนอยู่แต่เดิม กลับมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆ
และอย่าแปลกใจถ้าในอนาคตจะพบว่า ภูเขาขยะอาจถูกยกหายไปจาก
ชุมชน โดยไม่ใช่ฝมี อื ของยักษ์ใหญ่ใจดีทไ่ี หน แต่เกิดจากการรวมพลังของชาวแม่ฮาว
ซึง่ ได้แรงบันดาลใจและแนวทางมาจากเยาวชนกลุม่ เล็กๆ ทีเ่ ปีย่ มด้วยจิตสำ�นึกและ
รักษ์ในท้องถิ่นของตน
เพราะแรงพลั ง เล็ ก ๆ ก่ อ ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงที่ ยิ่ ง ใหญ่ ไ ด้ เ สมอ
การทำ�งานของกลุ่มเยาวชนรักษ์โลก โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา บอกเราว่า แม้แต่
ภูเขา (ขยะ) เราก็สามารถยกทิ้งได้ ถ้ามีใจรักและตั้งใจจริง
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สรุปขั้นตอนการทำ�งาน

ชุมชนไม่มีการจัดการขยะ
และขาดความเข้าใจเรื่องขยะ

สำ�รวจและเก็บข้อมูลปริมาณและ
ประเภทของขยะในชุมชน

จัดกิจกรรมรับซื้อขยะในชุมชน
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ชวนชุมชนครัวเรือนต้นแบบแยกขยะ

สำ�รวจและเก็บข้อมูลปริมาณขยะ
หลังจากมีการแยกขยะ

จัดเวทีคืนข้อมูลปริมาณขยะ
ให้กับชุมชน
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สิ่งที่ได้เรียนรู้
นวฤทธิ์ เขียววงศ์ตัน (นิว)

ประธานกลุ่มเยาวชนรักษ์โลก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

“การได้เข้าร่วมโครงการทำ�ให้ผมเกิดทักษะการพูดครับ คือกล้าที่จะ
พูด พูดทุกอย่างที่คิด มีความรู้เรื่องการจัดการอย่างถูกต้องและ
มีระบบ มองเห็นถึงปัญหา ผลกระทบ ได้เรียนรู้วา่ การทำ�งานเราต้อง
วางเป้าหมาย ได้ฝึกการทำ�งานที่เป็นขั้นเป็นตอน ฝึกความอดทน
กล้าตัดสินใจเองและฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ”
จุรีรัตน์ ติวรรณะ (อัน)

เลขานุการกลุ่มเยาวชนรักษ์โลก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

“สิ่งที่ได้รับจากโครงการคือ รู้วิธีการจัดการขยะอย่างถูกวิธี มีทักษะ
ในการลงชุมชน เช่น การเข้าหาชุมชน มีปฏิสัมพันธ์กับคนในชุมชน
และการเก็บข้อมูลในชุมชน”

ศิริวัฒน์ มูลวงศ์ (วัต)

แกนนำ�เยาวชน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

“ตอนแรกๆ ไม่คอ่ ยรูเ้ รือ่ ง แต่ตอนนีม้ ปี ระสบการณ์การทำ�งานเพิม่ ขึน้
มีความรูใ้ นการจัดการขยะ การเข้าหาชาวบ้าน การทำ�งานร่วมกันกับ
เพื่อนๆ พี่ๆ ในกลุ่ม สิ่งที่ผมประทับใจที่สุดก็คือ เราทำ�งานมาด้วยกัน
เราร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน เราเหนื่อยเราก็เหนื่อยด้วยกัน”
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ที่ปรึกษากลุ่มเยาวชน

อาจารย์ศรีวาริน สารศรี (ครูอ้อย)
อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา จ.ลำ�ปาง

ครูอ้อยมีบทบาทเป็นที่ปรึกษา และ
ช่ ว ยวางแผนการทำ � กิ จ กรรมให้
โครงการนีส้ �ำ เร็จตามเป้าหมายทีว่ างไว้
“ก่อนมาทำ�โครงการนี้ เวลาทำ�กิจกรรม
เด็กๆ จะวางแผนไม่เป็น จัดสรรงาน
ไม่เป็น แต่งานคืนข้อมูลสูช่ มุ ชนซึง่ เป็น
งานสุดท้ายครูมอบหมายให้พวกเขา
ลองทำ�กิจกรรมด้วยตัวเอง ถ้ามีปญ
ั หา
ค่อยมาปรึกษาครู มาช่วยกันวิเคราะห์
ว่าปัญหาเกิดจากอะไร แล้วเราจะแก้
อย่างไร ผลคือเด็กๆ สามารถจัดการ
แบ่ ง หน้ า ที่ กั น เรี ย บร้ อ ย มี ทั้ ง ฝ่ า ย
ลงทะเบียน ฝ่ายวัสดุ ฝ่ายการเงิน เขา
สามารถทำ �กิ จ กรรมต่อเนื่องได้เมื่อ
ไม่มีเรา รู้สึกภูมิใจที่เด็กๆ สามารถทำ�
โครงการนี้ได้ดี”

โครงการการจัดการขยะในโรงเรียน
และชุมชนเพื่อลดภาวะโลกร้อน
โดย : กลุ่มเยาวชนรักษ์โลก โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา จ.ลำ�ปาง
หัวหน้าโครงการ
นายนวฤทธิ์ เขียววงศ์ตัน
คณะทำ�งานโครงการ
1. นายธีระวัฒน์ โคบุตร
2. นางสาวจุรีรัตน์ ติวรรณะ
3. นายชนกันต์ วงศ์ปิง
4. นายอภิสิทธิ์ ตื้อยศ
5. นายอนุชา ทองสุข
6. นายศิริวัฒน์ มูลวงศ์
7. นายเจษฏา สายสุภา
8. นายจักรกฤษ ศรียาใจ
9. นางสาวณัฏณฐิณีย์ วงศ์ทา
10. นางสาวศิริรัตน์ พิมสาร
ที่ปรึกษาโครงการ
1. อาจารย์ศรีวาริน สารศรี
2. อาจารย์อุทัย ไชยมูล

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา
โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา
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16

ชุมชนสะอาดด้วย
‘ตลาดนัดขยะ’
โดย : กลุ่มเยาวชนรวงข้าว จ.พัทลุง

ไม่จำ�เป็นต้องเป็นสังคมเมืองเท่านั้นถึงจะประสบกับปัญหาขยะได้ เพราะ
แม้แต่สังคมชนบทในบางพื้นที่ ด้วยการขาดความเข้าใจและไม่ ได้ตระหนักถึง   
ผลกระทบทีจ่ ะตามมา ก็ท�ำ ให้ชาวบ้านร้านค้าไม่ได้ ใส่ ใจในกระบวนการจัดการขยะ
ทั้งในระดับครัวเรือนและชุมชน จนทำ�ให้ชุมชนแม้จะไม่ได้มีภูเขาขยะตั้งตระหง่าน   
น่าเกรงขาม แต่ก็มีขยะทิ้งกลาดเกลื่อนไปทั่วแทบจะทุกๆ ตารางเมตร
กระนัน้ เพราะภาพทีช่ มุ ชนบ้านเกิดมีขยะถูกทิง้ กลาดเกลือ่ นนีเ้ อง ได้ท�ำ ให้
เยาวชนกลุ่มหนึ่งเกิดแรงบันดาลใจที่อยากจะมีส่วนช่วยชุมชนของตนในการ
จัดการขยะเสียใหม่ เพือ่ ให้ชมุ ชนสะอาดตา และไม่มแี หล่งเชือ้ โรคทีจ่ ะกระทบถึงสุข
ภาวะของคนในชุมชน
ขอชวนไปเทีย่ วตลาดนัดทีบ่ า้ นท่าดินแดงออก ต.วังใหม่ อ.เมือง จ.พัทลุง
แล้วคุณอาจจะแปลกใจกับตลาดนัดที่มีแต่ขยะของคนที่นี่
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รวมพลัง
แก้ปัญหาให้บ้านเกิด
ชุมชนบ้านท่าดินแดงออก ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง เป็นชุมชนขนาดเล็ก
300 ครัวเรือน ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำ�สวนยางพารา วิถีการดำ�เนิน
ชีวติ เป็นแบบชาวชนบททัว่ ไปทีย่ งั พึง่ พิงพืชผักในครัวเรือนมาประกอบอาหาร และ
ซื้อหาอาหารจากตลาดนัดและร้านค้าในชุมชนมาประกอบเสริม
ด้วยไม่มีรูปแบบการจัดการขยะอย่างเป็นรูปธรรมจากองค์การบริหาร
ส่วนตำ�บล ทำ�ให้บา้ นบางหลังจัดการกับขยะภายในบ้านด้วยการเผาและขุดหลุมฝัง
ขณะทีบ่ างบ้านจะนำ�ขยะไปทิง้ ไว้ตามสถานทีส่ าธารณะของหมูบ่ า้ น เช่น ริมคลอง
ข้างถนน ฯลฯ ซึ่งสุนัขก็มักมาคุ้ยเขี่ยกระจุยกระจาย สร้างความรำ�คาญให้บ้านอื่น
ครัน้ เก็บสะสมไว้มากๆ เข้าก็สง่ ผลต่อทัศนียภาพ มีหนอนมีแมลงมาชอนไช เป็นแหล่ง
บ่มเพาะเชื้อโรค นอกจากนี้ บางบ้านก็นำ�ขยะไปทิ้งไว้ในสวนของคนอื่น เกิดการ
ทะเลาะเบาะแว้งระหว่างกัน
“การจัดการขยะในชุมชนไม่คอ่ ยดีเท่าไหร่ ประกอบกับแต่เดิมวัสดุสงิ่ ของ
ทีใ่ ช้นนั้ สามารถย่อยสลายได้ เช่น ไปตลาดก็จะใช้เชือกร้อย แต่เดีย๋ วนีเ้ ทคโนโลยีที่
เข้ามาทำ�ให้วถิ ชี วี ติ ของชุมชนเปลีย่ นแปลง จากใช้เชือกเปลีย่ นมาเป็นใช้ถงุ พลาสติก
หลายสิ่งหลายอย่างที่เคยใช้วัสดุธรรมชาติก็เปลี่ยนไป ปัจจุบันขยะจึงมีปริมาณ
เพิ่มขึ้นทุกๆ ปี” อัศวลักษ์ ราชพลสิทธิ์ หรือ ‘อาทิตย์’ แกนนำ�กลุ่มเยาวชนรวงข้าว
กล่าวถึงปัญหาขยะที่สั่งสมมานานในชุมชน
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การได้ ทำ � งานร่ ว มกั บ น้ อ งๆ ทำ � ให้ เ ราได้
พัฒนาตัวเองขึ้น...จากเมื่อก่อนมักมองข้าม
ความสามารถคนอืน่ ตลอด แต่พอทำ�งานไป
สั ก ระยะก็ เ ชื่อ ว่ า ทุ ก คนสามารถพั ฒ นาได้
หากได้รบั โอกาส ไม่วา่ จะเป็นเด็กหรือผูใ้ หญ่
หากเราให้โอกาส เขาก็สามารถพัฒนาได้
แม้ทผี่ า่ นมาจะมีความพยายามแก้ปญ
ั หาโดยชุมชนเองแล้ว เช่น การเสนอ
ในเวทีประชาคมหมูบ่ า้ นให้องค์การบริหารส่วนตำ�บลเป็นผูร้ บั ผิดชอบจัดหาถังขยะ
มาให้ โดยชุมชนยินดีรบั ผิดชอบจ่ายค่าจัดเก็บขยะ แต่อาทิตย์กเ็ ห็นว่ายังไม่ใช่การ
แก้ปัญหาที่สาเหตุเท่าไรนัก
“เรือ่ งขยะไม่ได้มผี ลกระทบแค่เรือ่ งสิง่ แวดล้อมดูไม่งาม แต่ยงั เป็นสาเหตุ
ของการทำ�ให้เกิดโรค และทำ�ให้คนในชุมชนทะเลาะกันด้วย เพราะไม่มกี ารจัดการ
ขยะที่ดี” อาทิตย์กล่าวด้วยแววมุ่งมั่น
จากปัญหาที่ได้ประสบพบ ก็ได้สร้างแรงบันดาลใจให้อาทิตย์ลุกขึ้นมา
เป็นตัวตัง้ ตัวตีส�ำ คัญ ชักชวนเยาวชนหลากหลายวัยในชุมชนจำ�นวน 8 คน มาร่วม
ก่อตัง้ ‘กลุม่ เยาวชนรวงข้าว’ ขึน้ พร้อมจัดทำ� ‘โครงการบ้านปลอดขยะ ลดมลภาวะ
ในชุมชน’ โดยการสนับสนุนจากโครงการปลูกใจ รักษ์โลก ในปี พ.ศ. 2555 ชวนคน
ในชุมชนจัดการปัญหาขยะทีเ่ ป็นอยู่ โครงการมีเป้าหมายหลักอยูท่ กี่ ารลดปริมาณ
ขยะในชุมชน ด้วยการให้ชมุ ชนคัดแยกขยะในครัวเรือนก่อนทิง้ หรือทำ�ลาย เป็นการ
แก้ปัญหาที่ต้นทาง

เข้าหาชุมชน
และคัดร่อนทีมงาน
อาทิตย์และกลุม่ เริม่ ต้นการทำ�โครงการด้วยการมุง่ เข้าหาโรงเรียน จัดค่าย
อบรมให้แก่นอ้ งๆ นักเรียนได้มคี วามรูแ้ ละตระหนักถึงความสำ�คัญของการคัดแยกขยะ
หวังจะเชือ่ มโยงไปสูค่ รัวเรือน พ่อแม่ นักเรียนในอนาคต แต่นา่ เสียดายทีผ่ ลตอบรับ
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อย่างรถรับซือ้ เขาจะเลือกเอาแค่บางอย่าง แล้ว
ให้ราคาที่ต่ำ�กว่า เศษแก้วหรือขวดอย่างนี้
เขาจะไม่เอา แต่ในงานเราเปิดรับหมดเลย
เด็กๆ ที่อยากได้เงินไปเล่นเกม ก็จะช่วยกัน
เก็บขยะมาขาย
ไม่สู้ดีนัก ภายหลัง อาทิตย์จึงหาแนวร่วมโดยใช้วิธีการเข้าหาชุมชนโดยเจาะ
ตามบ้าน ผ่านการนั่งพูดคุยทั้งในวงกาแฟและวงเสวนาต่างๆ เพื่อให้ชาวบ้าน
เกิดการยอมรับตัวอาทิตย์และกลุ่ม อันจะนำ�ไปสู่ความร่วมมือต่อไป
“ต้องไปตอนเย็น เขาก็จะชวนพูดคุย ก็จะไปคุยกับคนแก่ๆ บางวันก็นอนค้าง
ทีบ่ า้ นเขา เวลามีงาน มีกจิ กรรมในชุมชนเราก็เข้าไปช่วย รวมถึงเวลาทีช่ มุ ชนล้อมวง
สังสรรค์เราก็จะเข้าไปนั่งล้อมวงด้วย อาศัยความสามารถที่เรามีคือเล่นกีตาร์
ร่วมเล่นกับเขา จากที่เมื่อก่อนเขาไม่รู้จักเราเพราะเราออกไปเรียนข้างนอก แต่พอ
เรามาคลุกคลีเขาก็เริม่ รูจ้ กั ” อาทิตย์กล่าวด้วยดวงตาเปือ้ นยิม้ พร้อมๆ กับการปรับ
วิธีการทำ�งานโดยเน้นเข้าถึงชุมชนเพื่อสร้างความสนิทสนม ในแง่ของการจัดการ
บทบาทการทำ�งานภายในกลุม่ เองก็มกี ารปรับเปลีย่ นให้เหมาะสมมากขึน้ การขับเคลือ่ น
โครงการในช่วงเริม่ ต้นนัน้ บทบาทหน้าทีห่ ลักในทุกๆ งานจะอยูท่ อ่ี าทิตย์เพียงผูเ้ ดียว
แกนนำ�คนอืน่ ๆ จะรอรับมอบหมายงานจากอาทิตย์อกี ต่อหนึง่ แต่ดว้ ยเพือ่ นแกนนำ�
ส่วนใหญ่ก�ำ ลังเรียนในมหาวิทยาลัยคนละแห่ง ทำ�ให้เวลาว่างไม่คอ่ ยตรงกัน หลายคน
ถอนตัวเพือ่ ไม่ให้เป็นภาระกลุม่ อาทิตย์จงึ ต้องหาแนวร่วมใหม่โดยไปชักชวนน้องๆ
ในชุมชนทีส่ นิทสนม 2-3 คนมาร่วมกลุม่ เป็นแกนนำ�จัดค่ายค้นหาแนวร่วมเพิม่ เติม
ซึ่งครั้งนี้เองที่กลุ่มเริ่มมีการแบ่งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนขึ้น โดยมี
แกนนำ�หลัก 3 คน คือ อาทิตย์, ชวัลรัตน์ สังข์ทอง หรือ ‘โบว์’ และ สุรศักดิ์ ขุนไชยทัน
หรือ ‘หนึ่ง’ ร่วมกันทำ�หน้าที่วางแนวทางการทำ�งาน ก่อนนำ�ไปประชุมหารือ ร่วม
กันในกลุม่ และแบ่งบทบาทหน้าทีย่ อ่ ยในแต่ละกิจกรรม โดยใช้ความถนัดและความ
สนใจของแต่ละคนเป็นเกณฑ์ ซึง่ มีอาจารย์ชยุต อินทร์พรหม หรือ ‘ครูยตุ ’ คอยช่วย
จัดกระบวนการและให้คำ�ปรึกษาแก่กลุ่มเยาวชน
การเปลีย่ นแปลงภายในกลุม่ ทำ�ให้ภาระงานถูกกระจายเฉลีย่ ให้แก่แกนนำ�
ทั้ง 3 คน ช่วยให้การทำ�โครงการคล่องตัวมากขึ้น โดย ‘อาทิตย์’ รับหน้าที่ประสาน
ขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ในชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงทำ�บัญชีกลุ่มและ
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โครงการ ขณะที่ ‘โบว์’ รับหน้าที่ประสานงานกับน้องๆ ในกลุ่ม ส่วน ‘หนึ่ง’ เป็น
เลขานุการกลุม่ บันทึกการประชุมและการทำ�งาน รวมถึงร่วมเขียนเอกสารและสือ่ ต่างๆ
“การได้ทำ�งานร่วมกับน้องๆ ทำ�ให้เราได้พัฒนาตัวเองขึ้น จากเมื่อก่อน
มักมองข้ามความสามารถของคนอื่นตลอด เพราะไม่เชื่อมั่นและเรามีตัวตนสูง
เอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่ แต่พอทำ�งานไปสักระยะก็เริ่มเชื่อว่าทุกคนสามารถ
พัฒนาได้หากได้รับโอกาส ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ หากเราให้โอกาส เขาก็
สามารถพัฒนาได้” อาทิตย์เผยความในใจที่มีต่อการทำ�งานเป็นทีม ที่แกนนำ�และ
สมาชิกทุกคนได้มีโอกาสมานั่งวางแผนและลงมือช่วยกันจนเกิดเป็น ‘กิจกรรม
ตลาดนัดขยะ’ ในเวลาต่อมา

เปิด
‘ตลาดนัดขยะ’
กลุม่ ระดมสมองกันคิดแผนการจัดกิจกรรมเพือ่ ให้ชมุ ชนหันมาคัดแยกขยะ
อย่างหลากหลาย ก่อนทีส่ ดุ ท้ายจะเห็นดีเห็นงามกับการจัดงานในรูปแบบ ‘ตลาดนัด
ขยะ’ ที่ออกแบบให้มีกิจกรรม ทั้งการรับซื้อขยะจากชาวบ้าน การให้ข้อมูล ความรู้
เกีย่ วกับขยะอย่างรอบด้าน ทัง้ วิธกี ารคัดแยกขยะแต่ละประเภท ประโยชน์ของขยะ
ผลกระทบที่มีต่อชุมชน ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม แนวทางการแก้ไขปัญหาขยะ
และการขายอาหารเพื่อเป็นกิจกรรมเสริมและหารายได้เข้ากลุ่ม โดยแกนนำ�และ
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สมาชิกกลุ่มจะรับหน้าที่หลัก คือ แผนกชั่งนํ้าหนักและแผนกบัญชีและการเงิน
ซึ่งทุกคนจะช่วยแบ่งเบาและสลับสับเปลี่ยนกันอยู่ตลอดเวลา
“ตอนออกแบบกิจกรรมก็มีการปรึกษากับพี่ๆ จากมูลนิธิกองทุนไทย
แล้วเราก็ไปคิดรูปแบบกัน ตอนนั้นคิดว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรดีที่จะสามารถดึงคน
มารวมกันได้เยอะๆ หรือว่าในชุมชนเรามีจดุ ไหนบ้างทีท่ กุ คนต้องมารวมกัน เลยนึกถึง
ตลาดนัดชุมชน ที่ปกติคนจะมากันมากอยู่แล้ว ก็น่าจะมีโอกาสสื่อสารเรื่องการ
จัดการขยะ แล้วเอาขยะมาขายตอนมาตลาดนัดได้ เกิดเป็นตลาดนัดขยะเล็กๆ ใน
ตลาดนัดชุมชน แล้วก็อยากให้นอ้ งๆ ได้ขายของด้วย จึงเป็นทีม่ าของตลาดนัดขยะ”
หนึ่งกล่าวถึงแนวคิดของการจัดงาน
เมื่อไอเดียบรรเจิด ไม่รอช้า ก่อนวันเปิดตลาดนัด อาทิตย์และเพื่อนๆ ได้
ประสานงานกับโรงเรียนและทีมศิลปินให้มาร่วมด้วยช่วยกันสร้างสีสนั ในงาน รวมถึง
ชวนน้องๆ ในกลุ่มขึ้นหลังรถกระบะ ถือโทรโข่งประกาศและแจกใบปลิว เชิญชวน
ชาวบ้านคัดแยกขยะมาขายในวันเปิดตลาดนัดที่จะมาถึง รวมถึงมี คุณตาหีด หรือ
นายประเสริฐ ช่วยชูเครือ ประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ ที่คอยลุ้นการทำ�งานของ
น้องๆ อยู่ ได้ช่วยประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายของหมู่บ้านอีกแรง
ด้วยการเตรียมงานอย่างเป็นระบบและการประชาสัมพันธ์อย่างรอบด้าน
ทำ�ให้มีผู้มาเข้าร่วมงานไม่น้อย และบรรยากาศภายในงานก็เต็มไปด้วยความ
สนุกสนาน โดยเฉพาะกิจกรรมหลักอย่างการรับซื้อขยะจากชุมชนนั้น ถือว่าได้รับ
ความนิยมอย่างล้นหลาม แม้วา่ อาทิตย์และกลุม่ จะไปสืบราคาซือ้ ขายขยะมาจาก
ร้านรับซือ้ ของเก่าในตำ�บล และเคาะราคารับซือ้ ต่�ำ กว่าทีร่ า้ นรับซือ้ ของเก่าเล็กน้อย
แต่กย็ งั เป็นราคาทีช่ มุ ชนพอใจ เพราะราคายังสูงกว่ารถรับซือ้ ขยะทีเ่ ข้ามารับซือ้ ใน
ชุมชน และการขายขยะให้แก่กลุ่มที่เป็นลูกหลานในชุมชนนั้น ก็ย่อมดีกว่าไปขาย
ให้รถรับซือ้ ทีช่ อบกดราคาและโกงตาชัง่ อีกทัง้ เป็นการสนับสนุนให้เด็กๆ ในหมูบ่ า้ น
ออกมาทำ�กิจกรรมทีส่ ร้างสรรค์ และเด็กๆ ก็ได้พดู คุยถึงวิธแี ยกขยะให้กบั ลุงๆ ป้าๆ
ตอนนำ�ขยะมาขายได้ด้วย
“พวกเราจะไปสอบถามราคาจากร้านรับซือ้ ของเก่ามา แล้วมาตกลงราคา
ว่าจะรับซือ้ เท่าไหร่ โดยคิดค่านํา้ มันรถขนส่งด้วย และมีการเช็กราคาท้องตลาดเป็น
ระยะ และอย่างรถรับซือ้ ทีเ่ ข้ามาเขาจะเลือกซือ้ แค่บางอย่าง แล้วให้ราคาทีต่ �่ำ กว่า
เศษแก้วหรือขวดอย่างนี้เขาจะไม่ซื้อ แต่ในตลาดนัดขยะเรารับซื้อทั้งหมด เด็กๆ ที่
อยากได้เงินไปเล่นเกม ก็จะช่วยกันเก็บขยะมาขาย” โบว์กล่าวด้วยรอยยิ้ม
ในระหว่างรอรับซื้อขยะจากชาวบ้าน อาทิตย์จะขับรถนำ�ขยะที่รับซื้อได้
ไปขายยังร้านรับซื้อของเก่าในตำ�บล จนเมื่อตลาดนัดขยะปิดลง กลุ่มจะรวมพลัง
ช่วยกันเก็บกวาดสถานที่จัดงาน ช่วยกันคัดแยกและหอบหิ้วขยะที่ยังเหลืออยู่จาก
การรับซือ้ ไปเก็บไว้ทบี่ า้ นของอาทิตย์กอ่ นนำ�ไปขายต่อให้รา้ นรับซือ้ ในเช้าวันรุง่ ขึน้
“จากการทำ�กิจกรรมก็ได้ก�ำ ไรบ้าง ส่วนหนึง่ ก็เก็บไว้เป็นเงินกองทุน สมมติ
ได้มา 1,000 บาท ก็หกั ทุนไว้ 800 บาท อีก 200 บาท ก็แบ่งเงินให้นอ้ งๆ เป็นค่าขนม
และไว้ใช้จ่ายที่จำ�เป็น
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หากเราไม่เข้าใจชุมชนของเราเอง
ก็ยากมากที่จะทำ�งานให้สำ�เร็จได้
สรุปบทเรียน
และปรับปรุงให้ดีขึ้น
กลุม่ เยาวชนรวงข้าวจัดกิจกรรมตลาดนัดขยะไปทัง้ สิน้ 2 ครัง้ ซึง่ แต่ละครัง้
ล้วนได้รับการตอบรับจากชุมชนเป็นอย่างดี แต่กระนั้น เมื่อมาประชุมสรุปบทเรียน
จากการจัดกิจกรรมร่วมกันก็พบว่า กิจกรรมตลาดนัดขยะทั้ง 2 ครั้งนี้ กลุ่มยังให้
นาํ้ หนักของการให้ความรูเ้ รือ่ งขยะแก่คนนำ�ขยะมาขายและคนทีเ่ ข้ามาร่วมกิจกรรม
น้อยเกินไป กลุ่มจึงลงมติร่วมกันว่า ในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไปกลุ่มจะเน้นการ
ให้ความรู้เรื่องขยะแก่คนที่มาร่วมงานมากขึ้น เพื่อให้พวกเขากลับไปคัดแยกขยะ
ในครัวเรือนได้อย่างถูกต้อง โดยในงานอาจมีการปรับลดกิจกรรมเสริม คือการขาย
อาหารลง เหลือเพียงการจำ�หน่ายนํา้ ดืม่ หรืออาจชักชวนเพือ่ นๆ ลุงป้าน้าอาในชุมชน
มาร่วมจำ�หน่ายสินค้าในรูปแบบทีไ่ ม่ท�ำ ให้เกิดขยะเพิม่ ขึน้ ในชุมชน และเหนืออืน่ ใด
คือ กลุม่ มีความเห็นร่วมกันว่าจะมีการใช้ ‘สือ่ ’ ในการรณรงค์เรือ่ งขยะให้มากขึน้ เช่น
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สิ่งที่ได้คือคนในหมู่บ้านเริ่มเห็นคุณค่า
ขยะในหมู่บ้านก็เริ่มลดลง
1. บอร์ด/นิทรรศการให้ความรู้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับขยะอย่างรอบด้าน ได้แก่
สถิตกิ ารรับซือ้ ขยะจากการจัดกิจกรรม 2 ครัง้ ทีผ่ า่ นมา ปัญหาขยะ ผลกระทบ วิธกี าร
คัดแยก และประโยชน์ที่ชุมชนจะได้จากการคัดแยกขยะ
2.โบรชัวร์ สำ�หรับแจกจ่ายภายในงาน เพือ่ ให้ผทู้ มี่ าร่วมงานได้รถู้ งึ วิธกี าร
คัดแยกขยะ ราคารับซือ้ และใช้เป็นสือ่ ในการแจ้งกำ�หนดการรับซือ้ ขยะในครัง้ ต่อๆ ไป
3. ประชาสัมพันธ์ ‘เสียงตามสาย’ ในเรื่องของปัญหาขยะ เพื่อเชิญชวน
คนในชุมชนให้หันมาร่วมกันคัดแยกขยะอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น
และด้วยตระหนักดีถงึ บทเรียนเกีย่ วกับการรวมกลุม่ ในชุมชนในอดีต ทีช่ มุ ชน
เคยเกิดความขัดแย้งกันจากการบริหารการเงินที่ผิดพลาด กลุ่มจึงนำ�หลักการ
การทำ�งานแบบโปร่งใสมาใช้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การทำ�บัญชี ซึง่ มีทงั้ การแบ่งบัญชี
ตามกิจกรรม คือสมุดบัญชีรับซื้อขยะและสมุดบัญชีขายอาหาร รวมถึงการสรุป
การใช้จา่ ยเงินและรายรับจากการจัดกิจกรรมในแต่ละครัง้ เพือ่ แสดงตัวเลขปลีกย่อย
ให้เห็นเด่นชัด ก่อนจะนำ�ยอดทั้งหมดมาทำ�เป็นบัญชีรายรับ-รายจ่ายประจำ�กลุ่ม
อีก 1 บัญชี โดยในส่วนของบัญชีย่อยนั้น โบว์และนํ้าจะเป็นผู้รับผิดชอบหลัก
ก่อนจะส่งให้อาทิตย์ทำ�สรุปบัญชีกลุ่มอีกครั้ง โดยเมื่อแล้วเสร็จในแต่ละครั้งจะมี
การตรวจสอบจากสมาชิกภายในกลุ่มร่วมกัน
นอกจากนี้ การได้ท�ำ งานกับคนในชุมชนทีม่ คี วามหลากหลายทัง้ ความคิด
และค่านิยม ก็ท�ำ ให้กลุม่ ได้เรียนรูท้ จี่ ะปรับตัวและหาวิธกี ารเข้าหาบุคคลกลุม่ ต่างๆ
ในชุมชน เพื่อสร้างแนวร่วมที่จะขับเคลื่อนกิจกรรมของกลุ่มให้ก้าวเดินต่อไปได้ใน
รูปของการมีส่วนร่วมซึ่งกันและกัน
“หากเราไม่เข้าใจชุมชนของเราเอง ก็ยากมากที่จะทำ�งานให้สำ�เร็จได้”
อาทิตย์สรุปถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยแววตาเป็นประกาย

เมื่อขยะกำ�ลังจะหายไปจาก
‘บ้านท่าดินแดงออก’
จากการนำ�เอาศาสตร์วชิ าด้านการพัฒนาชุมชนทีร่ �่ำ เรียนมาแปรรูปใช้จริง
กับชุมชนบ้านเกิด หลายอย่างต้องเรียนรู้ใหม่ แต่กลุ่มก็ได้เรียนรู้การทำ�งานเพื่อ
แก้ปัญหาชุมชน เริ่มจากการลงพื้นที่สำ�รวจปัญหาและความต้องการของชุมชน
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เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำ�โครงการแก้ไขปัญหา รวมกลุ่มจัดตั้งคณะกรรมการ
ดำ�เนินงาน จัดเวทีประชุมร่วมกับชาวบ้าน ประสานกับหน่วยงานทั้งในและนอก
ชุมชนเพือ่ สร้างแนวร่วมการทำ�งาน เหล่านีค้ อื สิง่ ทีอ่ าทิตย์และกลุม่ เยาวชนรวงข้าว
ได้เรียนรู้จากการทำ�โครงการ และด้วยการผนึกกำ�ลังกัน ประสมกับความตั้งใจจริง
ก็ทำ�ให้โครงการของพวกเขาประสบความสำ�เร็จในระดับที่น่าพอใจ
“จากที่เมื่อก่อนคนไม่ค่อยจะสนใจ แต่เดี๋ยวนี้พอผมไปตรงไหน เขาก็จะ
มองว่าผมเป็นคนรับซื้อขยะ ก็จะมีการบอกว่าที่บ้านให้ลูกคัดแยกไว้แล้ว เวลาไป
นั่งกินกาแฟเขาก็ถามว่าจะจัดตลาดนัดอีกเมื่อไหร่ (หัวเราะ)” อาทิตย์เล่าให้ฟังถึง
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตัวเขา แต่นั่นก็ไม่เทียบเท่ากับความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นกับชุมชน
จากการแก้ปัญหาด้วยการทำ�ให้เห็น และรณรงค์อย่างเข้าถึงจากการจัด
ตลาดนัดขยะ ทำ�ให้หลายครัวเรือนในชุมชนเริ่มหันมาใส่ใจกับการคัดแยกขยะ
ไม่เผาอย่างไม่เลือกและไม่ทิ้งอย่างเกลื่อนกลาด แต่คัดแยกและนำ�มาขายสร้าง
รายได้ให้ครอบครัว จนหลายๆ ครอบครัวกลายเป็นผูร้ ดู้ า้ นการคัดแยกไปโดยปริยาย
ไม่นบั รวมกับบ้านของแกนนำ�กลุม่ ทีไ่ ด้รบั การอบรมในระหว่างโครงการ จนสามารถ
ยกระดับขึ้นเป็นครอบครัวต้นแบบการคัดแยกขยะ ที่ชุมชนสามารถมาเรียนรู้ได้
อย่างเป็นรูปธรรม
“เราจัดอบรมน้องแกนนำ� โดยเริ่มจากครัวเรือน 15 หลังมาเป็นแบบอย่าง
ให้ทำ�การคัดแยกแล้วนำ�มาขาย สิ่งที่ได้คือ คนในหมู่บ้านเริ่มเห็นคุณค่า ขยะใน
หมู่บ้านก็เริ่มลดลง” โบว์กล่าวถึงผลของการทำ�โครงการด้วยรอยยิ้ม
ด้วยแรงใจในการทำ�โครงการอย่างมุง่ มัน่ ของกลุม่ ทำ�ให้ ณ ปัจจุบนั กลุม่ มี
เงินกองทุนไว้สำ�หรับการขับเคลื่อนงานด้วยต่อไปในอนาคต และน้องๆ แกนนำ�ก็
มีเงินค่าขนมไว้ใช้จา่ ย ขณะทีใ่ นบ้านท่าดินแดงออกในวันนีข้ ยะกลายเป็นของมีคา่
จากทีเ่ คยทิง้ ขว้าง ไม่สนใจเพือ่ นร่วมชุมชน มาวันนีแ้ ต่ละบ้านจะคัดแยกขยะก่อนทิง้
และการทิง้ ก็ทง้ิ เป็นทีเ่ ป็นทางมากขึน้ ส่งผลให้ชมุ ชนมีสภาพแวดล้อมทีด่ ขี น้ึ พืน้ ถนน
สะอาดปลอดภัยจากขยะจำ�พวกเศษแก้ว หน้าบ้านและบริเวณบ้านสะอาด พื้นที่
ทีเ่ คยมีกลิน่ เหม็นจากกองขยะก็ลดน้อยลง และลำ�คลองก็สะอาดขึน้ อย่างเห็นได้ชดั
อย่างไรก็ตาม อาทิตย์และกลุ่มยังคงไม่พอใจเพียงแค่นี้ ได้วางเป้าหมาย
ต่อไปร่วมกัน คือติดตามการคัดแยกขยะในบ้านของคนในชุมชน โดยสังเกตจาก
ขยะทีน่ �ำ มาขายและจากการเยีย่ มตระเวนดูบา้ น และทีข่ าดไม่ได้กค็ อื การสร้างการ
มีสว่ นร่วมให้ผใู้ หญ่และเยาวชนในชุมชนมาร่วมจัดการขยะผ่านกิจกรรมตลาดนัดขยะ
ให้มากยิ่งๆ ขึ้นไป
ทั้งหมดทั้งมวลก็เพื่อชุมชนสะอาดสดใส ห่างไกลจากขยะ และเมื่อนั้น
ทุกคนในชุมชนย่อมสดใสและเป็นสุข
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สรุปขั้นตอนการทำ�งาน
ไม่มีการจัดการขยะ
ในชุมชน

ทำ�ยังไงกับขยะดีนะ?
จัดการกับมันไม่ได้สักที

ร่วมมือกันจัดการขยะดีกว่า

เข้าหาชุมชน สื่อสารโครงการ เก็บ
ข้อมูลเรื่องขยะ

ออกแบบวิธีจัดการขยะในรูปแบบ
“ตลาดนัดขยะ”
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หาความรู้เกี่ยวกับราคาซื้อขายขยะ

ประชาสัมพันธ์ และจัดตลาดนัดขยะรับซื้อขยะ
จากชาวบ้าน และให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับขยะ
อย่างรอบด้าน

นำ�ขยะที่รับซื้อได้ไปขาย
จัดทำ�บัญชีรับจ่าย

คืนข้อมูลชุมชน
หาครอบครัวต้นแบบจัดการขยะ
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สิ่งที่ได้เรียนรู้
อัศวลักษ์ ราชพลสิทธิ์ (อาทิตย์)

ประธานกลุ่มเยาวชนรวงข้าว ชั้นปีที่ 3 สาขาการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

“การทำ�โครงการ ทำ�ให้ได้มองและวิเคราะห์ภายในตัวเองมากขึน้ รูจ้ กั
วางแผนการทำ�งานทีเ่ ป็นระบบมากขึน้ ทำ�ให้มองภาพการทำ�งานได้ดี
ยิง่ ขึน้ และแม้ผมจะเป็นลูกหลานของคนในชุมชน แต่ตอนแรกก็ไม่กล้า
ที่จะบอกให้เขามาทำ�งานกับเรา แต่หลังจากได้ไปคลุกคลีสนิทสนม
มา 1 ปี ก็กล้าคิดกล้าพูดกล้าบอก เกิดทักษะการสื่อสารมากขึ้น
กล้าตัดสินใจมากขึ้น มีความสุขมากที่ผ่านโครงการครั้งแรก เพราะ
ที่ผ่านมาเอาแต่เรียน ไม่มีประสบการณ์การทำ�กิจกรรมเลย ภูมิใจที่
มีส่วนทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชนขึ้น”
ชวัลรัตน์ สังข์ทอง (โบว์)

รองประธานกลุ่มเยาวชนรวงข้าว
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ จ.พัทลุง

“ได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆ สนุกในการทำ�กิจกรรม เห็นผลงานแล้วรู้สึกมี
ความสุขที่ได้ทำ� แม้ว่าตอนแรกเห็นขยะเห็นถุงพลาสติกในชุมชน
มีเยอะมาก แต่ก็รู้สึกเฉยๆ แต่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนมาใช้ถุงผ้า บอกคน
ในหมูบ่ า้ นว่าถุงพลาสติกไม่สามารถขายได้ ถ้าเอาไปเผาก็กอ่ ให้เกิด
มลภาวะทางอากาศ และอาจส่งผลทำ�ให้นา้ํ เสียด้วย เพราะในหมูบ่ า้ น
มีล�ำ ธารหลายสาย สิง่ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงมากทีส่ ดุ คือทักษะและพฤติกรรม
โดยเฉพาะการคัดแยกขยะ และการวางแผนการจัดการงาน”
สุรศักดิ์ ขุนไชยทัน (หนึ่ง)

เลขานุการกลุ่มเยาวชนรวงข้าว
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ จ.พัทลุง

“การเข้าร่วมทำ�กิจกรรมตลาดนัดขยะในครั้งแรก ได้เห็นชาวบ้านให้
ความร่วมมือกันดีมาก ส่วนตัวคิดว่าคงมากันแค่ไม่กคี่ รอบครัว เพราะ
ในทุกวันกิจกรรมของหมูบ่ า้ นก็ไม่คอ่ ยจะมีคนมา นัน่ เป็นสิง่ ดีทไี่ ด้ท�ำ
กิจกรรมนี้ขึ้นมา และยังดีมากขึ้นไปอีกที่เห็นประชาชนชาวบ้านให้
ความสำ�คัญกับกลุ่มเยาวชนและหมู่บ้านหรือบ้านของตนเอง และ
แรงบันดาลใจอีกอย่างคือ น้องๆ ในกลุ่มทำ�กันอย่างจริงจัง เพื่อให้
ผลงานออกมาดีที่สุด”
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ที่ปรึกษากลุ่มเยาวชน

ชยุต อินทร์พรหม (ยุต)

อาจารย์โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

อาจารย์ ช ยุ ต มี บ ทบาทหนุ น เสริ ม
กลุ่มเยาวชน ด้วยการนำ�ทักษะและ
ความถนัดที่ตนมี ทั้งการเป็นวิทยากร
กระบวนการ การบริ ห ารจั ด การ
โครงการ การวิจัย และงานวิชาการ
มาช่วยให้กลุม่ เยาวชนได้เพิม่ ศักยภาพ
ตนเอง
“อยากเห็ น นั ก ศึ ก ษากลับไปพัฒ นา
บ้านเกิดตนเอง อยากเห็นนักศึกษา
ได้ รั บ โอกาสในการเรี ย นรู้ สิ่ ง ใหม่ ๆ
และนำ�ไปพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น”

โครงการบ้านปลอดขยะ
ลดมลภาวะในชุมชน
โดย : กลุ่มเยาวชนรวงข้าว จ.พัทลุง
หัวหน้าโครงการ
นายอัศวลักษ์ ราชพลสิทธิ์
คณะทำ�งานโครงการ
1. นางสาวชวัลรัตน์ สังข์ทอง
2. นายสุรศักดิ์ ขุนไชยทัน
ที่ปรึกษาโครงการ
1. อาจารย์ชยุต อินทร์พรหม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2. นายประเสริฐ ช่วยชูเครือ
อดีตผู้ใหญ่บ้าน/ประธานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
บ้านท่าดินแดงออก
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เมื่อหมอกบางตา ท้องฟ้าจะสดใส
และหัวใจจะเป็นสุข
โดย : สภาเด็กและเยาวชนตำ�บลบ้านดู่ จ.เชียงราย

ภาคเหนือของประเทศไทยเป็นพื้นที่ที่ต้องประสบกับภาวะหมอกควัน     
เป็นประจำ�ทุกปี ซึ่งแน่นอนว่าหมอกควันดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
แต่เกิดจากการเผากำ�จัดเศษวัสดุทางการเกษตรและขยะ เพื่อเตรียมพื้นที่ทำ�   
การเกษตรรอบใหม่ เพราะเป็นวิธที สี่ ะดวกรวดเร็ว โดยลืมคำ�นึงถึงผลกระทบทีจ่ ะ
ตามมา นัน่ คือหมอกควันจำ�นวนมากทีป่ กคลุมไปทัว่ แผ่นฟ้า และสุดท้ายคนที่ได้รบั
ผลกระทบก็คือตัวเกษตรกรและชาวบ้านในพื้นที่เอง
เพราะการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรและขยะมีผลเสียมากกว่าที่คิด
เยาวชนกลุ่มหนึ่งในพื้นที่ จ.เชียงราย จึงได้ลุกขึ้นมารณรงค์ ให้พ่อแม่เกษตรกร
และชาวบ้าน ลดละเลิกการผลิตหมอกควัน โดยเริ่มจากจุดเล็กๆ
เพื่อท้องฟ้าที่สดใส และเพื่อสุขภาพของตัวทุกๆ คนเอง
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จากตอซัง
สู่หมอกควันบนแผ่นฟ้า
เมือ่ ถึงฤดูกาลเตรียมดินเพาะปลูก หลายจังหวัดในพืน้ ทีภ่ าคเหนือตอนบน
เป็นอันต้องประสบปัญหาหมอกควันปกคลุมไปทั่วแผ่นฟ้า เนื่องจากชุมชนมี
อาชีพหลักคือ ปลูกข้าว สับปะรด และข้าวโพด ซึง่ วิถขี องชุมชนส่วนใหญ่ หลังจาก
เก็บเกีย่ วผลผลิตแล้วจะเตรียมหน้าดินเพือ่ ทำ�การเกษตรในครัง้ ต่อไป ด้วยการเผา
ตอซังของพืชที่เหลืออยู่บนหน้าดิน รวมไปถึงวิถีการกำ�จัดขยะของชุมชนส่วนใหญ่
อีกเช่นกัน ที่นิยมเผาทิ้งขยะ และเศษใบไม้กิ่งไม้ใบหญ้าต่างๆ นานา ทั้งหมด
ทั้งมวลนี้ เมื่อรวมกันจึงกลายเป็นปัญหาหมอกควันที่ชาวเหนือต้องประสบอยู่
เป็นประจำ�ในทุกๆ ปี
การเผาตอซังและขยะในครัวเรือนทิ้งเสียเป็นวิธีที่ง่าย แต่ผลกระทบที่
ตามมาถือว่าไม่คุ้ม เพราะจากรายงานของกรมควบคุมมลพิษระบุว่า สถานการณ์
ค่าฝุ่นละอองในภาคเหนือนั้นสูงเกินมาตรฐานและอยู่ในระดับที่มีผลต่อสุขภาพ
เช่น มีผลต่อระบบทางเดินหายใจ ทำ�ให้ระคายเคืองหรือแสบตา ส่งผลต่อสุขภาพจิต
รวมไปถึงส่งผลกระทบต่อการคมนาคมขนส่ง ที่หมอกควันจะบดบังทัศนวิสัยใน
การจราจร นำ�ไปสู่การเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตได้
หนึ่ ง ในพื้ น ที่ ที่ ต้ อ งประสบกั บ ปั ญ หาหมอกควั น นี้ คื อ บ้ า นโป่ ง นํ้า ตก
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ที่ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทำ�นาและทำ�ไร่สับปะรด
มีการเผาตอซังและกำ�จัดวัชพืชด้วยการเผาจนเป็นวิถี ซึ่งผลที่ได้รับก็คือปัญหา
หมอกควันที่ปกคลุมไปทั่วชุมชน ส่งผลต่อสุขภาพและวิสัยทัศน์ในการใช้ชีวิต
เป็นอย่างมาก
ด้วยตระหนักถึงผลกระทบของปัญหาหมอกควันทีม่ ตี อ่ คนในชุมชน กอปรกับ
ในช่วงเวลาเดียวกันนั้น มีข่าวประชาสัมพันธ์ของโครงการปลูกใจ รักษ์โลก เข้ามา
ถึงชุมชน อาจารย์กันย์ธนัญ สุชิน หรือ ‘ครูเดียร์’ อาจารย์ประจำ�สำ�นักวิชา
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่ได้ทำ�โครงการเกี่ยวกับการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชนในเทศบาลตำ�บลบ้านดู่มานาน จึงได้ชักชวน ‘สภาเด็ก
และเยาวชนตำ�บลบ้านดู่’ ซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ท่ีทำ�กิจกรรมเกี่ยวกับชุมชน
และเยาวชน ให้มาร่วมกันจัดทำ� ‘โครงการหมอกควัน มหันตภัยเงียบ’ เพื่อรณรงค์
ให้คนในชุมชนตระหนักถึงปัญหาหมอกควันที่เกิดขึ้นว่าเป็นเรื่องสำ�คัญและมี
ผลกระทบต่อชาวบ้านโดยตรง โดยนอกจากการรณรงค์แล้ว กลุ่มยังมุ่งหวังที่จะ
ทำ�กิจกรรมที่นำ�ไปสู่การลดการเผาตอซัง ขยะ และเศษวัชพืช ซึ่งเป็นสาเหตุหลัก
ที่ทำ�ให้เกิดหมอกควันในพื้นที่ตลอดมา
“เป้าหมายของโครงการคือรณรงค์ให้คนในชุมชนลดการเผาขยะและ
เศษใบไม้ในครัวเรือน ซึ่งก่อให้เกิดควันหรือหมอกควัน แม้ว่าจะเป็นสาเหตุเล็กๆ
แต่ถ้าคนทั้งประเทศเผากัน ยิ่งเผามากก็ยิ่งเป็นสาเหตุให้เกิดหมอกควันมากขึ้น”
กรกช ไกรสอน หรือ ‘ทีม’ ประธานสภาเด็กและเยาวชนตำ�บลบ้านดู่ กล่าวถึงเป้าหมาย
ของโครงการ
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หมอกควั น เป็ น ปั ญ หาที่ ใ หญ่ ม ากขนาด
รัฐบาลยังแก้ไม่ได้ เพราะรัฐอาจจะแก้จาก
ภายนอกเข้าไปภายในพื้นที่ แต่ผมคิดว่า
พวกเราน่าจะแก้จากภายในสูภ่ ายนอกมากกว่า
นั่นคือ เริ่มแก้จากหน่วยเล็กๆ ภายในชุมชน
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สร้างความร่วมมือ
ผ่านเวทีชาวบ้าน
เพราะเห็นว่าปัญหาหมอกควันเป็นเรือ่ งทีช่ าวบ้านควรรับรูแ้ ละทำ�ความเข้าใจ
แกนนำ�สภาเด็กฯ จึงคิดทีจ่ ะจัดเวทีชาวบ้านขึน้ เพือ่ ชักชวนให้ผใู้ หญ่หนั มาตระหนัก
ถึงปัญหาและโทษทีร่ า้ ยแรงของหมอกควันอันเกิดจากการเผาเศษใบไม้และซากพืช
ในไร่นาของชาวบ้านเอง
กระนั้น ด้วยความที่ไม่เคยทำ�งานร่วมกับชาวบ้านมาก่อน ทำ�ให้แกนนำ�
ค่อนข้างประหม่าเมือ่ ต้องติดต่อประสานงานกับชาวบ้าน แต่กระนัน้ ด้วยการช่วยเหลือ
จากครูเดียร์ รวมทัง้ ความตัง้ ใจของแกนนำ�เอง ก็ท�ำ ให้พวกเขาผ่านความประหม่านัน้
มาได้
การเตรียมงานนัน้ สภาเด็กฯ ประชุมแบ่งหน้าทีก่ ารทำ�งานออกเป็น 3 งาน
ด้วยกัน คือ
งานติดต่อประสานงาน โดยเริม่ หารือและประสานความร่วมมือกับ ผูใ้ หญ่
ราชันย์ ไชยฟู ผู้ใหญ่บ้านโป่งนํ้าตก ซึ่งผู้ใหญ่ก็ให้การสนับสนุนด้วยดี ทั้งเรื่อง
การจัดเวทีชาวบ้าน และอาสาช่วยประกาศออกทางเสียงตามสายในหมู่บ้านเพื่อ
แจ้งให้ชาวบ้านเข้าร่วมเวทีพูดคุยในครั้งนี้ด้วย
งานหาข้อมูล เป็นการเตรียมข้อมูลสำ�หรับพูดคุยกับชาวบ้าน โดยสมาชิก
สภาเด็กฯ ได้ลงพืน้ ทีเ่ ก็บข้อมูล จนสามารถระบุชช้ี ดั ได้วา่ ปัญหาหมอกควันส่วนใหญ่
เกิดจากการเผาเศษใบไม้ ขยะ และตอซังพืช ตรงกับทีพ่ วกเขาวิเคราะห์กนั แต่แรก
และหมอกควันนี้ก็ส่งผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพของคนในชุมชน โดยเฉพาะ
ผู้สูงอายุในหมู่บ้านที่เกิดอาการหอบหืดในช่วงที่เกิดปัญหาหมอกควัน
งานจัดเตรียมเอกสารและเตรียมสถานที่ เป็นงานทีส่ มาชิกสภาเด็กฯ ทุกคน
ได้มาร่วมกันช่วยจัดเตรียมสถานที่ และเอกสารประกอบทีจ่ ะใช้ในวันงานให้พร้อม

เจอชาวบ้านทีเ่ ขาเห็นว่าเราทำ�เรอื่ งสิง่ แวดล้อม
ก็ชวนให้เราเข้าไปในบ้าน ให้การต้อนรับ
อย่างดี และบอกว่ามีอะไรให้ช่วยเหลือก็บอก
ทำ�ให้กลุ่มเราได้กำ�ลังใจเพิ่มขึ้น
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ถึงวันจัดกิจกรรม มีชาวบ้านมาเข้าร่วมเวทีเป็นจำ�นวนมาก ซึ่งเด็กๆ ก็ได้เปิดเวที
ด้วยคำ�ถามว่า “หมอกควันที่เกิดขึ้นมีผลกระทบอะไรบ้าง?” เพื่อให้ชาวบ้านแสดง
ความคิดเห็น ก่อนจะรวบรวมผลกระทบที่ชาวบ้านนำ�เสนอ เขียนเป็น Flow Chart
เพื่อให้ชาวบ้านเห็นเป็นภาพเดียวกัน
จากนั้นจึงตั้งคำ�ถามเพื่อหาสาเหตุว่า “หมอกควันเกิดจากใคร? เกิดจาก
อะไร? และมีแนวทางในการแก้ปญ
ั หาอย่างไร?” เมือ่ ชาวบ้านช่วยกันระดมความคิด
จนได้ข้อสรุปถึงสาเหตุของปัญหาและแนวทางการแก้ไขแล้ว จึงเกิดข้อตกลง
ระหว่างชาวบ้านในชุมชนขึ้น 2 ข้อ คือ
1. จะช่วยกันรณรงค์สร้างความตระหนักถึงปัญหาจากหมอกควัน
2. ลดการเผาเศษใบไม้ในครัวเรือนของตน
หลังจากจบเวที เด็กๆ ดีใจมากที่ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้าน แต่
นอกจากความดีใจแล้ว อีกสิ่งที่เด็กๆ ได้รับก็คือ บทเรียนจากการทำ�งานครั้งแรก
ซึ่งทุกคนได้เรียนรู้และจะนำ�ไปปรับแก้ในกิจกรรมครั้งต่อๆ ไป
“ไม่เคยทำ�งานร่วมกับชุมชนเลย พอได้ทำ�แล้วจึงทำ�ให้เห็นจุดบกพร่อง
ในการทำ�งานกับชุมชนว่า พวกเราต้องรู้จักการคิดแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้
ชาวบ้ า นเกิ ด ความเชื่ อ ถื อ ที่ จ ะร่ ว มกิ จ กรรมและให้ ค วามร่ ว มมื อ กั บ โครงการ”
ทีมกล่าวถึงสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรู้ พร้อมขยายประเด็นด้วยว่า ต้องสือ่ สารให้ชมุ ชนเข้าใจว่า
สภาเด็กฯ ทำ�อะไร เพื่ออะไร และชุมชนจะได้อะไร โดยพยายามให้ชาวบ้านมา
ร่วมกิจกรรมด้วยความสมัครใจ ความร่วมมือที่แท้จริงจึงจะเกิดขึ้นได้
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โครงการที่เราทำ�เป็นโครงการนำ�ร่องเพียง
หมู่บ้านเดียว...ถ้าเกิดผลดีเราก็จะขยายไปสู่
ชุมชนรอบข้าง เหมือนเมล็ดพืชที่เราจะลอง
ปลูกดู ถ้ามันเจริญเติบโตสวยงามก็จะทำ�ให้
คนอื่นไปปลูกต่อ
ขณะที่ สัญญา จันทรวงศ์ หรือ ‘วอยด์’ หนึ่งในแกนนำ� ก็ได้สะท้อนถึง
การจัดเวทีว่า “พอได้ทำ�งานกับชุมชน ทำ�ให้รู้สึกเข้าถึงกลุ่มคนได้ง่ายขึ้น และจาก
เวทีกส็ ะท้อนให้เห็นว่า ปัญหาหมอกควันเป็นปัญหาทีใ่ หญ่มากขนาดรัฐบาลยังแก้
ไม่ได้ เพราะรัฐอาจจะแก้จากภายนอกเข้าไปภายในพื้นที่ แต่ผมคิดว่าพวกเรา
น่าจะแก้จากภายในสูภ่ ายนอกมากกว่า นัน่ คือ เริม่ แก้จากหน่วยเล็กๆ ภายในชุมชน”

ภารกิจเดินรณรงค์
เปลี่ยนใบไม้ ให้กลายเป็นปุ๋ย
หลังจากจัดเวทีสร้างแนวร่วมแล้ว ก็ถึงเวลาของการรณรงค์สร้างความ
ตระหนักถึงปัญหาจากหมอกควันให้แก่ชุมชนในวงกว้าง สมาชิกสภาเด็กฯ และ
เยาวชนในชุมชนจึงนัดหมายรวมตัวกันในตอนเย็นของวันเสาร์อาทิตย์ ออกเดิน
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ตามบ้าน เพื่อตอกย้ำ�กับชาวบ้านที่เข้าร่วมเวที และบอกต่อ
กับชาวบ้านอีกหลายครัวเรือนที่ไม่ได้เข้าร่วมในเวที ว่าให้พยายามช่วยลดการเผา
ใบไม้ในครัวเรือนและตอซังตามไร่นา ซึ่งเป็นวิถีที่เกิดจากความเชื่อของชุมชน
“เมือ่ เราอธิบายก็ท�ำ ให้ชาวบ้านเปลีย่ นความเชือ่ และความคิดเรือ่ งการเผา
ตอซังข้าวไปได้ จากเมือ่ ก่อนทีช่ าวบ้านเชือ่ ว่า ขีเ้ ถ้าทีเ่ กิดจากการเผาตอซังจะเป็นปุย๋
แต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่ แถมเมือ่ เผาซังข้าวแล้ว หน้าดินและสัตว์ทอ่ี ยูอ่ าศัยในดิน
ก็ถูกทำ�ลายไป” ทีมเล่าให้ฟังถึงส่วนหนึ่งของเนื้อหาในการเดินรณรงค์
นอกจากให้ความรูเ้ พือ่ เปลีย่ นความคิดและความเชือ่ แล้ว การเดินรณรงค์
ตามบ้านนี้ยังเป็นการหาสมาชิกที่สมัครใจร่วมนำ�ใบไม้มาทำ�ปุ๋ยหมัก โดยเด็กๆ
ได้แจกถุงดำ�ให้ชาวบ้านที่ลงชื่อสมัครเป็นสมาชิกทำ�ปุ๋ยหมัก เพื่อไว้ใส่รวบรวม
เศษใบไม้กิ่งไม้สำ�หรับไว้ใช้ทำ�ปุ๋ยหมัก โดยจากการเดินรณรงค์น้ี ทำ�ให้สภาเด็กฯ
ได้สมาชิกที่เป็นครัวเรือนเข้าร่วมถึง 30 ครอบครัวเลยทีเดียว
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การเดินรณรงค์นี้นอกจากจะเป็นการสร้างความเข้าใจและสร้างแนวร่วม
อย่างเป็นรูปธรรมแล้ว เด็กๆ เองก็ยังได้ความประทับใจและได้พัฒนาทักษะการ
เข้าหาชุมชนอีกด้วย
“ตอนจะเริ่มเดินรณรงค์ ยังไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มต้นอย่างไร แต่พอได้ทำ�แล้ว
เจอชาวบ้านทีเ่ ขาเห็นว่าเราทำ�เรือ่ งสิง่ แวดล้อม ก็ชวนให้เราเข้าไปในบ้าน ให้การต้อนรับ
อย่างดี และบอกว่ามีอะไรให้ช่วยเหลือก็บอก ทำ�ให้กลุ่มเราได้กำ�ลังใจเพิ่มขึ้น
ถือเป็นเรือ่ งทีป่ ระทับใจมากๆ” สุดาพร สุทธลูน หรือ ‘มิน้ ’ เลขานุการสภาเด็กฯ เล่าถึง
ความประทับใจพลางอมยิ้ม
เช่นเดียวกับสมาชิกคนอืน่ ๆ ทีน่ อกจากจะได้ก�ำ ลังใจแล้ว ยังได้เปิดมุมมอง
ใหม่เกี่ยวกับการทำ�งานร่วมกับชุมชน เป็นการฝึกการเปิดรับความคิดเห็นของผู้อื่น
ด้วยใจทีป่ ราศจากทิฐิ และมากกว่านัน้ คือ กิจกรรมนีย้ งั ทำ�ให้เด็กๆ ได้พบปะพูดคุย
กับผูใ้ หญ่ในชุมชนอย่างใกล้ชดิ ก่อเกิดเป็นความสนิทสนมซึง่ จะพัฒนาไปเป็นความ
ร่วมมือในการเรียนรู้และแก้ปัญหาในชุมชนร่วมกันต่อไป
เสร็จจากการเดินรณรงค์แล้ว ก็ถึงเวลาทำ�ให้ชุมชนเห็นถึงประโยชน์ของ
ขยะที่เกิดจากธรรมชาติ เช่น ใบไม้ กิ่งไม้ ที่สามารถนำ�มาทำ�เป็นปุ๋ยหมักได้ โดยใน
เวลาว่างของวันเสาร์อาทิตย์ เด็กๆ จะนัดหมายไปเก็บรวบรวมเศษใบไม้กิ่งไม้จาก
30 ครัวเรือนที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการ มาเทรวมใส่ในหลุมที่ขุดไว้เพื่อหมัก
เป็นปุ๋ย โดยมี ทักษ์ดนัย เรือนสังข์ หรือ ‘ท็อป’ หนึ่งในแกนนำ�เป็นผู้รับผิดชอบหลัก
ในกิจกรรมนี้
“ทุกๆ วันนัด ไม่ว่าใครจะมาหรือไม่มา แต่ผมก็จะไปเก็บใบไม้ตามบ้าน
ซึ่งจะมีกลุ่มนักศึกษา อาสาสมัครมาช่วยงานเราด้วย ผมก็จะเป็นคนพาพวกเขาไป
ช่วยเก็บใบไม้ดว้ ยกัน สิง่ ทีผ่ มได้จากการทำ�แบบนี้ คือ ผมได้ท�ำ หน้าทีท่ ผ่ี มรับผิดชอบ
และผมเห็นว่าการมาช่วยกันแบบนี้เป็นประโยชน์เรื่องสุขภาพทั้งกับตัวเองและ
ส่วนรวม อย่างน้อยๆ ชาวบ้านก็ลดการเผาลงได้บา้ ง อากาศทีส่ ดู เข้าไปก็ไม่มคี วันพิษ
เพราะเวลาเผาครั้งหนึ่ง ลมพัดไปทางไหน ก็เดือดร้อนทางนั้น” ท็อปกล่าว
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ความสำ�เร็จกำ�ลังก่อร่าง
บนก้าวย่างของการเติบโต
จากกิจกรรมทำ�ปุ๋ยหมักข้างต้น น่าเสียดายว่ากว่าที่ขยะใบไม้ในหลุม
จะกลายเป็นปุ๋ย ต้องใช้ระยะเวลามากพอสมควร จนเมื่อโครงการสิ้นสุดลงแล้ว
ปุ๋ยก็ยังหมักไม่ได้ที่ เด็กๆ จึงไม่ได้แจกปุ๋ยหมักให้แก่ชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการ
อย่างที่ตั้งใจไว้ แต่กระนั้น สภาเด็กฯ ก็ได้ลงพื้นที่เพื่อแนะนำ�วิธีทำ�ปุ๋ยหมักให้แก่
ชาวบ้านแทน เพื่อให้ชาวบ้านสามารถทำ�ปุ๋ยหมักได้ด้วยตนเอง
แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ต้องเสียดายก็คือ การทำ�โครงการในครั้งนี้ ทำ�ให้เด็กๆ ได้
เรียนรู้ประสบการณ์จากการทำ�งานจริง และเติบโตขึ้นจากการผ่านพ้นปัญหาและ
อุปสรรคต่างๆ ซึง่ หนึง่ ในปัญหาใหญ่ทส่ี ดุ ของพวกเขาก็คอื การมีเวลาว่างไม่ตรงกัน
ทำ�ให้การนัดหมายทำ�กิจกรรมคลาดเคลื่อน จนถึงขั้นล้มเลิกก็มี
“บางครัง้ นัดกันไว้แล้ว เตรียมงานไว้แล้ว แต่ทกุ คนต่างไม่วา่ ง ก็ตอ้ งยกเลิก
นัดไป จะนัดกันทำ�กิจกรรมได้อกี ทีกเ็ สียเวลามาก” มิน้ เล่าให้ฟงั ถึงปัญหาของสภาเด็กฯ
ซึง่ จากประสบการณ์ท�ำ ให้พวกเขาเรียนรูท้ จี่ ะจัดการกับปัญหานีใ้ น 2 แนวทาง คือ
1.) ให้แต่ละคนรับผิดชอบหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด
“ท็อปเป็นคนทีท่ �ำ ให้มนิ้ เห็นว่า การลงมือทำ�โดยไม่สนใจว่าใครจะมาหรือ
ไม่มา เป็นตัวอย่างทีพ่ วกเราต้องทำ�ตาม เพราะถ้าเรามัวแต่คดิ ว่ามาให้ครบทุกคน
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ถึ ง จะลงมื อ ทำ � หรื อ ทำ � ไมคนนี้ไ ม่ ทำ� คนนั้น ไม่ ทำ� ก็ จ ะไม่ ไ ด้ ทำ� งานเลย” มิ้น
ยกตัวอย่าง
ขณะที่แนวทางที่ 2.) นั้น คือ การจัดสรรหน้าที่ให้เหมาะสมกับเวลาว่าง
ของแต่ละคน เช่น สุนสิ า กันทะเตียน หรือ ‘บี’ ทีต่ ดิ ภารกิจไม่สามารถมาร่วมกิจกรรม
กับสภาเด็กฯ ได้ทุกครั้ง เพื่อนๆ ก็ได้มอบหมายหน้าที่สนับสนุนเบื้องหลังให้แก่เธอ
“เมื่อบีไม่ว่างมาร่วมกิจกรรมกับเพื่อน เช่น ไม่ได้ไปเดินรณรงค์ด้วย ไม่ได้
ไปเก็บขยะ เพื่อนๆ ก็จะให้บีช่วยเตรียมเอกสาร เป็นผู้ช่วยอยู่เบื้องหลังแทน ซึ่งบี
ก็ได้รับผิดชอบงานในหน้าที่จนเสร็จ ถือว่าได้ฝึกความรับผิดชอบต่อตัวเอง ซึ่งการ
มีความรับผิดชอบกับงานของตัวเองและกลุ่มจะช่วยให้งานสำ�เร็จได้” บีกล่าวด้วย
รอยยิ้ม
ด้วยเหตุนี้ นอกเหนือจากเนื้อหาสาระของกิจกรรมแล้ว การทำ�โครงการ
ยังเป็นเหมือนเวทีที่สมาชิกทุกคนได้มาร่วมเรียนรู้การทำ�งานเป็นทีม ผ่านอุปสรรค
เรื่องการสละเวลาและความรับผิดชอบในหน้าที่ และพร้อมจะเคลื่อนงานอนุรักษ์
ในชุมชนอย่างเข้มแข็ง และขยายผลความสำ�เร็จออกไปในวงกว้างสืบไป
“โครงการทีเ่ ราทำ�เป็นโครงการนำ�ร่องเพียงหมูบ่ า้ นเดียว เราทำ�เพือ่ ทดสอบ
ว่าเป็นอย่างไรบ้าง ถ้าเกิดผลดีเราก็จะขยายไปสู่ชุมชนรอบข้าง เหมือนเมล็ดพืชที่
เราจะลองปลูกดู ถ้ามันเจริญเติบโตสวยงามก็จะทำ�ให้คนอืน่ ไปปลูกต่อ” ทีมทิง้ ท้าย
ด้วยรอยยิ้ม
ถึงวันนี้ แม้โครงการจะสิน้ สุดลง พร้อมๆ กับทีก่ ารแก้ปญ
ั หาหมอกควันของ
สภาเด็กฯ ยังเป็นการแก้ปญ
ั หาในจุดเล็กๆ ทีย่ งั ไม่สามารถขยายออกไปสูภ่ าพใหญ่ได้
แต่ไม่อาจปฏิเสธว่า นี่คือจุดเริ่มต้นที่ดีที่เยาวชนเห็นความสำ�คัญของปัญหาและ
ลงมือทำ� รณรงค์และขยายความรู้ไปสู่ชาวบ้านโป่งนํ้าตก ให้ได้รับรู้และเข้าใจใน
ปัญหาหมอกควัน จนเกิดเป็นการร่วมกันหาข้อตกลงในการลดการเผาเศษใบไม้
และขยะในครัวเรือน พร้อมทัง้ นำ�เศษใบไม้และกิง่ ไม้มาทำ�ปุย๋ หมัก แปรสภาพขยะ
ให้กลายเป็นของมีประโยชน์อีกทางหนึ่ง
จากสิ่งที่เกิดขึ้น ทำ�ให้ท้องฟ้าเหนือบ้านโป่งนํ้าตก ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย ณ วันนี้ แม้หมอกควันจะยังไม่สลายหายไปเสียทีเดียว แต่หากเพ่งมองดีๆ
จะรูส้ กึ ถึงแผ่นฟ้าอันสดใสทีซ่ อ่ นตัวอยูเ่ บือ้ งหลัง รอเวลาในอีกไม่นานทีห่ มอกจะสลาย
แล้วทุกคนก็จะได้ยิ้มให้กับแผ่นฟ้าอันสดใสบนแผ่นดินบ้านเกิดอีกครั้ง
เด็กๆ ขอสัญญา...
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สรุปขั้นตอนการทำ�งาน

มีการเผาตอซัง เศษวัชพืช และ
ขยะ ทำ�ให้มีหมอก และมีผลต่อ
สุขภาพ

จัดเวทีชาวบ้าน เพื่อให้รับรู้
ปัญหาหมอกควัน
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ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ปัญหาการเผา
เศษใบไม้

เปิดเวทีนำ�เสนอเพื่อให้ชุมชน
เข้าใจเรื่องปัญหาหมอกควัน

เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์
ตามบ้าน และนำ�เศษใบไม้
มาทำ�ปุ๋ยหมัก
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สิ่งที่ได้เรียนรู้
กรกช ไกรสอน (ทีม)

ประธานสภาเด็กและเยาวชนตำ�บลบ้านดู่
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

“ก่อนทำ�โครงการผมไม่รวู้ า่ จะเริม่ ทำ�อย่างไร กลัวว่าเราจะแก้ปญ
ั หา
ได้ไหม ไม่กล้าที่จะพูดคุยกับชาวบ้านเพราะไม่มั่นใจว่าชาวบ้านจะ
เชือ่ ในสิง่ ทีเ่ ราทำ�หรือเปล่า แต่เมือ่ ได้เข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะต่างๆ
จากโครงการปลูกใจ รักษ์โลก ก็ทำ�ให้ผมเกิดทักษะและความรู้ต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็นการเขียนโครงการ รู้จักวิธีที่จะทำ�ให้โครงการของเรา
บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ ได้เรียนรู้การประชุมวางแผนการ
ทำ�งาน เสร็จจากงานก็ประชุมสรุปงาน ได้ฝึกความรับผิดชอบต่อ
หน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั และช่วยเหลือเพือ่ นทีล่ �ำ บาก ได้ฝกึ การรับฟังความคิดเห็น
ซึง่ กันและกันโดยอยูภ่ ายใต้เหตุผลทีเ่ หมาะสม ได้ฝกึ ทักษะการทำ�งาน
เป็นทีมกับเพื่อนๆ ในกลุ่ม และการทำ�งานร่วมกับชุมชน ซึ่งโชคดีที่
ผูใ้ หญ่ในชุมชนให้การสนับสนุนและให้ค�ำ แนะนำ� ทำ�ให้ผมกล้าทีจ่ ะ
เข้าหาผูใ้ หญ่ เมือ่ ผูใ้ หญ่แนะนำ�เราก็สามารถทำ�งานได้บรรลุเป้าหมาย
มากขึ้น”
สุดาพร สุทธลูน (มิ้น)

เลขานุการสภาเด็กและเยาวชนตำ�บลบ้านดู่
คณะสังคมศาสตร์ เอกวิชาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

“หลังจากทำ�โครงการ ทัศนคติเปลีย่ นแปลงไปมาก จากการลงชุมชน
ทำ�งานร่วมกับชาวบ้าน เห็นภาพความรักและความร่วมมือกัน ทำ�ให้ทฐิ ิ
ทีเ่ ราเคยมีมนั หายไป เข้าใจแล้วว่าคนเราความคิดอาจจะไม่เหมือนกัน
มาอยู่รวมกันหลายคนก็หลายมุมมอง หลายความคิด หลายแง่คิด
การทำ�งานกับทั้งชุมชนและทีมทำ�ให้ตัวเองเปิดใจยอมรับฟังในสิ่งที่
คนอืน่ พูดในสิง่ ทีค่ นอืน่ เป็น แล้วกลับมามองตัวเอง ได้ฝกึ การควบคุม
อารมณ์ เพราะว่าเราได้พบปะคนเยอะขึน้ ต้องติดต่อประสานงานกับ
หลายฝ่าย นอกจากนั้นก็เป็นเรื่องการฝึกความรับผิดชอบให้มากขึ้น
รูจ้ กั ทีจ่ ะรักและหวงแหนธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมมากขึน้ ตอบแทน
สิ่งที่ได้รับมาคืนสู่ธรรมชาติ เป็นผู้ให้บ้าง”
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ที่ปรึกษากลุ่มเยาวชน

กันย์ธนัญ สุชิน (เดียร์)

อาจารย์สำ�นักวิชาสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

“จากที่เคยเรียนด้านสิ่งแวดล้อมมา
จึงเกิดความประทับใจและอยากเป็น
ส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
แม้จะเป็นเพียงหนึง่ กำ�ลัง แต่อย่างน้อย
ก็อาจช่วยสิ่งแวดล้อมได้”

โครงการหมอกควัน มหันตภัยเงียบ
โดย : สภาเด็กและเยาวชนตำ�บลบ้านดู่ จ.เชียงราย
หัวหน้าโครงการ
นายกรกช ไกรสอน
คณะทำ�งานโครงการ
1. นางสาวสุดาพร สุทธลูน
2. นายสัญญา จันทรวงศ์
3. นายทักษ์ดนัย เรือนสังข์
4. นางสาวสุนิสา กันทะเตียน
5. นางสาวจิราวรรณ ชาติพันจันทร์
6. นางสาวอังคณา ออนศรี
7. นายเอกลักษณ์ ไชยฟู
8. นายกิตติพันธ์ กันทะเตียน
9. นางสาวนภาพร กันทะเตียน
ที่ปรึกษาโครงการ
1. อาจารย์กันย์ธนัญ สุชิน
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
2. นายราชันย์ ไชยฟู ผู้ใหญ่บ้านโป่งนํ้าตก
อดีตผู้ใหญ่บ้าน/ประธานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
บ้านท่าดินแดงออก
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18

‘ฉัตรวาริน’ วันที่สายนํ้าเปลี่ยนไป
เมื่อใจเปลี่ยนแปลง
โดย : กลุ่มเยาวชนพงลีแป สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

‘นา้ํ ตก’ เป็นทัง้ ระบบนิเวศทีส่ �ำ คัญของพืชพันธุแ์ ละสัตว์ปา่ เป็นทัง้ แหล่งนา้ํ
สำ�หรับชุมชนทีอ่ ยูอ่ าศัยโดยรอบ และยังเป็นแหล่งท่องเทีย่ ว ทีช่ ว่ ยสนับสนุนด้าน
เศรษฐกิจให้แก่ชุมชนในพื้นที่
ด้วยเหตุนี้ เมื่อนํ้าตกเสื่อมโทรมลงและเต็มล้นไปด้วยขยะ ระบบนิเวศและ
ชุมชนในพื้นที่ต่างก็ ได้รับผลกระทบกันถ้วนหน้าอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง
เยาวชนกลุม่ หนึง่ ในพืน้ ที่ อ.สุไหงปาดี ได้ลกุ ขึน้ มาเป็นแกนหลักในการรักษา
และฟื้นฟูนํ้าตกที่เคยสวยงามของชุมชน ให้กลับมาเป็นที่พึ่งของคน สัตว์ และ
ระบบนิเวศในพื้นที่อีกครั้ง
เชิญชวนคุณผูอ้ า่ นล่องใต้สจู่ งั หวัดใต้สดุ ของสยามประเทศ ไปดูกนั ว่าเยาวชน
กลุ่มนี้เขาได้ช่วยฟื้นฟูนํ้าตกกันอย่างไร?
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‘ฉัตรวาริน’
จากธารแสนงาม สู่ลำ�นํ้าแห่งขยะ
‘นาํ้ ตกฉัตรวาริน’ ตัง้ อยูใ่ นเขตพืน้ ทีอ่ ทุ ยานแห่งชาติบโู ด-สุไหงปาดี ถือเป็น
แหล่งต้นนา้ํ หลักทีใ่ ช้ในการผลิตนา้ํ ประปาให้คนทัง้ อ.สุไหงปาดี ได้ใช้อปุ โภคบริโภค
มายาวนาน อีกทัง้ ด้วยความสวยงาม ก็ท�ำ ให้นาํ้ ตกแห่งนีเ้ ป็นแหล่งท่องเทีย่ วสำ�คัญ
ของ จ.นราธิวาส และจังหวัดใกล้เคียง รวมไปถึงนักท่องเทีย่ วจากประเทศมาเลเซีย
ที่นิยมมาท่องเที่ยวในเทศกาลสำ�คัญต่างๆ อยู่เนืองๆ
“หลังเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ทำ�ให้นา้ํ ตกฉัตรวาริน
จากทีเ่ คยเป็นนํา้ ตกทีง่ ดงามกลับกลายเป็นสายนํา้ ทีม่ ขี ยะกลาดเกลือ่ น ไม่มใี ครดูแล
กลุม่ เยาวชนพงลีแป สุไหงปาดี จึงลุกขึน้ มาปกป้องสายนํา้ ของบ้านตัวเอง ด้วยการ
ปลุกสำ�นึกของทุกคนให้หันกลับมาสนใจดูแลนํ้าตก” โมฮัมมัดซัฟฟรีย์ นารอเอ็ง
หรือ ‘ครูอาวี’ ครูการศึกษานอกโรงเรียน อ.สุไหงปาดี และทีป่ รึกษาของกลุม่ กล่าวถึง
แรงบันดาลใจที่ทำ�ให้กลุ่มเยาวชนลุกขึ้นมาปกป้องทรัพยากรนํ้าในพื้นที่บ้านเกิด
ของตัวเอง
จนกระทั่งเยาวชนกลุ่มหนึ่งที่เรียนการศึกษานอกโรงเรียน ได้รวมตัวกัน
ไปเที่ยวนํ้าตกฉัตรวาริน และเกิดคำ�ถามขึ้นว่า “ทำ�ไมขยะที่นี่เยอะจัง”
จากสภาพอันเสื่อมโทรมของนํ้าตกที่ได้พบเห็น ทำ�ให้กลุ่มเยาวชนเกิด
ความรูส้ กึ อยากแก้ปญ
ั หาขยะให้แก่นา้ํ ตกของบ้านเกิด จึงเกิดการรวมตัวและก่อตัง้
เป็น ‘กลุ่มเยาวชนพงลีแป สุไหงปาดี’ ขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2554
ซึง่ ปัญหาขยะเกลือ่ นนา้ํ ตกมีสาเหตุมาจากการขาดจิตสำ�นึกของนักท่องเทีย่ ว
และคนในชุมชน ทีไ่ ม่เห็นคุณค่าในการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม อีกทัง้ ยังขาดความรู้
เรื่องผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาขยะบนแหล่งต้นนํ้า ส่งผลต่อความสะอาดของ
พื้นที่กลางนํ้าและปลายนํ้าอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง
กลุ่มเยาวชนพงลีแปจึงได้วางเป้าหมายในการทำ�กิจกรรมของกลุ่มไว้ที่
การสร้างจิตสำ�นึกให้แก่เยาวชนและชาวบ้านในพืน้ ที่ ให้หนั มารักษาและฟืน้ ฟูนา้ํ ตก
ฉัตรวารินเป็นสำ�คัญ และมีกจิ กรรมด้านอืน่ ๆ เป็นส่วนเสริม ดังที่ อานันต์ ดือราแม
หรือ ‘ดี’ ประธานกลุ่ม กล่าวไว้ว่า
“เป้าหมายของกลุ่ม คือ ทำ�ให้เยาวชนและคนในชุมชนช่วยกันอนุรักษ์
ป่าต้นนํ้า หันมาช่วยกันจัดการปัญหาขยะบนนํ้าตกฉัตรวาริน

เป็นการฝึกความอดทน บริหารจัดการ
และต้องใช้ทักษะการแก้ปัญหาสูงมาก
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สร้างแนวร่วม
ดูแลรักษานํ้าตก
ด้วยแนวคิดทีว่ า่ นาํ้ ตกฉัตรวารินเป็นสมบัตขิ องทุกคน ดังนัน้ หน้าทีใ่ นการ
ช่วยกันดูแลรักษานํ้าตกจึงไม่ใช่ภาระของใครคนใดคนหนึ่ง แต่ทุกคนต้องเข้ามา
มีส่วนร่วมอย่างจริงจัง เป็นแนวคิดที่ ‘โครงการปลูกใจ...เมล็ดพันธุ์รักษ์นํ้าตก
ฉัตรวาริน’ นำ�มาใช้ เพื่อดึงการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในชุมชนให้มาช่วยกัน
จัดการขยะบนนํ้าตกฉัตรวาริน
กลุม่ เริม่ ต้นด้วยการจัดเวทีประชาคม โดยดึงชุมชนและหน่วยงานราชการ
มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยน และหาแนวทางในการจัดการปัญหาขยะบนนํ้าตก
ฉัตรวาริน เพื่อนำ�ไปสู่ความร่วมมือในการช่วยกันจัดการดูแลขยะอย่างยั่งยืน โดย
มีหมุดหมายแรกอยู่ที่การปรับปรุงโรงคัดแยกขยะ ไว้สำ�หรับเป็นจุดพักและจัดการ
ขยะบนนํ้าตก
กลุม่ ได้ประสานไปยังหน่วยงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องให้มาร่วมเวที แต่ดว้ ยภารกิจ
ของแต่ละหน่วยงานค่อนข้างรัดตัว และเวลาว่างไม่ตรงกัน ทำ�ให้กลุ่มต้องจัดเวที
ถึง 2 ครัง้ แต่อย่างไรก็ตาม การจัดเวทีกไ็ ด้รบั การตอบรับทีด่ ี มีผใู้ หญ่บา้ น องค์การ
บริหารส่วนตำ�บล ชาวบ้าน และตัวแทนอุทยานแห่งชาติบโู ด-สุไหงปาดี มาเข้าร่วม
โดยมีดี ครูอาวี และผูใ้ หญ่ในพืน้ ทีเ่ ป็นผูด้ �ำ เนินการหลักในเวที และมี อารีซา เจ๊ะสือแม
หรือ ‘ลา’ แกนนำ�กลุ่ม คอยช่วยบันทึกการประชุม
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บรรยากาศการประชุมหารือในเวทีนนั้ ผูเ้ ข้าร่วมมีแนวความเห็นไม่ตรงกัน
โดยมองว่ามีคนที่รับผิดชอบดำ�เนินงานในส่วนนี้อยู่แล้ว และข้อเสนอของกลุ่ม
จะเป็นการเพิม่ ภาระจากงานทีร่ บั ผิดชอบอยูเ่ ดิม แต่อย่างไรก็ตาม สุดท้ายเวทีกไ็ ด้
ข้อตกลงและวางแนวทางการทำ�งานร่วมกันระหว่างเยาวชน ชาวบ้านในชุมชน
ผูใ้ หญ่บา้ น องค์การบริหารส่วนตำ�บล และเจ้าหน้าทีอ่ ทุ ยานแห่งชาติบโู ด-สุไหงปาดี
โดยจัดแบ่งหน้าทีก่ ารทำ�งานออกเป็นส่วนๆ คือ การเก็บและคัดแยกขยะเป็นหน้าทีข่ อง
เยาวชน ชุดรักษาความปลอดภัยหมูบ่ า้ น (ชรบ.) และชาวบ้านช่วยกันดูแล การกำ�จัด
ขยะมีองค์การบริหารส่วนตำ�บลเป็นผู้จัดการ และการนำ�ขยะที่สามารถขายได้มา
ขายต่อ มีชาวบ้านและ ชรบ. เป็นผู้จัดการ
เมื่อมีการแบ่งบทบาทความรับผิดชอบกันเสร็จแล้ว กลุ่มก็ได้ดำ�เนินการ
ปรับปรุงโรงเรือนคัดแยกขยะบนนาํ้ ตกฉัตรวาริน โดยได้รบั อนุญาตให้ใช้อาคารของ
อุทยานแห่งชาติบูโดสุไหงปาดี แต่แล้วในขณะที่โรงเรือนคัดแยกขยะกำ�ลังเป็นรูป
เป็นร่าง ปัญหาใหญ่กเ็ กิดขึน้ เมือ่ มีการปรับเปลีย่ นผูใ้ หญ่บา้ น จากเดิมทีผ่ ใู้ หญ่บา้ น
คนเก่าให้ความร่วมมือกับกลุม่ เป็นอย่างดี แต่ผใู้ หญ่บา้ นคนใหม่ยงั ไม่เข้าใจแนวคิด
ในการทำ�งานของกลุ่ม จึงไม่ให้ความร่วมมือ และไม่อนุญาตให้ใช้อาคารทั้งที่ได้
ขออนุญาตจากทางอุทยานฯ ไว้แล้ว โดยให้เหตุผลว่า โรงเรือนคัดแยกอยูด่ า้ นหน้า
อาคาร จะทำ�ให้ทัศนียภาพไม่สวยงาม และต้องการใช้พื้นที่ส่วนนี้เป็นที่จอดรถ
มากกว่า โรงเรือนคัดแยกขยะที่ตั้งใจไว้จึงยังไม่สามารถดำ�เนินการให้แล้วเสร็จได้
“ในส่วนนีเ้ ป็นการฝึกความอดทน การบริหารจัดการ และต้องใช้ทกั ษะการ
แก้ปญ
ั หาสูงมาก” ครูอาวีสรุปถึงปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ซึง่ กลุม่ ต้องร่วมใจกันหาทางออก
ต่อไป
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ผมได้ฝึกการพูด ได้ออกแบบป้ายรณรงค์
ได้พดู ให้นกั ท่องเทีย่ วเข้าใจ ผมรูส้ กึ ดีใจทีเ่ ห็น
นักท่องเที่ยวบางคนมาช่วยเก็บขยะด้วย
รณรงค์ ให้แนวคิด
ปลูกฝังจิตสำ�นึก
แม้การสร้างแนวร่วมในการฟื้นฟูดูแลนํ้าตกยังไม่สามารถก่อร่างสร้าง
ได้อย่างเป็นรูปธรรม แต่กลุ่มก็ไม่ย่อท้อ ได้ดำ�เนินกิจกรรมต่อเนื่อง คือ ‘เผยแพร่
แนวคิด ให้ความรู้ และปลูกฝังจิตสำ�นึกในการดูแลรักษานํ้าตกฉัตรวาริน ให้แก่
เยาวชนและประชาชนทั่วไปอย่างต่อเนื่อง’ คือ
1. การรณรงค์ ท างวิ ท ยุ ชุ ม ชน โดยทุ ก ๆ วั น เสาร์ - อาทิ ต ย์ เวลา
16.00 - 17.00 น. กลุม่ ได้รบั โอกาสจาก สวท.สุไหงโกลก 106.5 Mz ให้ไปจัดรายการ
‘เยาวชนพงลีแปฯ หัวใจอนุรักษ์’ เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของกลุ่มและให้ความรู้เรื่อง
ขยะและสิง่ แวดล้อม มีครูอาวีและดีเป็นผูด้ �ำ เนินรายการหลัก และมีนอ้ งๆ จากกลุม่
ผลัดเปลีย่ นกันมาเป็นผูร้ ว่ มรายการ โดยจะมีการแบ่งหน้าทีใ่ นกลุม่ ว่า สัปดาห์ไหน
ใครต้องมาร่วมรายการ คนนั้นก็จะต้องเตรียมเนื้อหาที่จะพูด และจะมีฝ่ายดูแล
ของรางวัลสำ�หรับช่วงการร่วมสนุกหน้าไมค์ ซึ่งเป็นช่วงที่ได้รับความสนใจจาก
แฟนรายการเป็นอย่างดี
เนื้อหาในรายการจะแบ่งเป็นช่วงต่างๆ เช่น ช่วงร้อยวิธีดูแลสิ่งแวดล้อม
ช่วงหน้าไมค์ และช่วงเรารักษ์นํ้าตกฉัตรวาริน ซึ่งเป็นช่วงที่เพิ่มเข้ามาในระหว่าง
การทำ�โครงการ ซึง่ ผลจากการประชาสัมพันธ์ให้ความรูท้ �ำ ให้ผฟู้ งั ได้รบั ความรูเ้ รือ่ ง
สิ่ ง แวดล้ อ มและขยะควบคู่ ไ ปกั บ ความบั น เทิ ง และเยาวชนในกลุ่ ม เองก็ ไ ด้
ประสบการณ์ ได้ความรูจ้ ากสิง่ ทีต่ นเองค้นคว้าเพือ่ เตรียมมาพูดในรายการ เป็นการ
ฝึกพูดไปในตัว และฝึกเรื่องการใช้เสียงและการเล่าเรื่องราว
2. กิจกรรมเดินรณรงค์ให้แก่นักท่องเที่ยวบนนํ้าตกฉัตรวาริน มีการจัดขึ้น
ทั้งหมด 4 ครั้ง โดยแต่ละครั้งเยาวชนในกลุ่มจะมีการพูดผ่านเครื่องขยายเสียง
ให้ความรู้ เดินถือป้ายรณรงค์ แจกแผ่นพับความรู้ และเดินเก็บขยะไปพร้อมๆ กัน
โดยกิจกรรมนี้ดีรับหน้าที่เป็นทั้งผู้ประสานงาน ออกแบบป้ายรณรงค์ และพิธีกรที่
ให้ความรู้โดยการพูดผ่านเครื่องขยายเสียง มีครูอาวี ลา และเพื่อนในกลุ่มบางคน
มาคอยสับเปลีย่ นช่วยเป็นพิธกี รบ้าง โดยทีล่ าเองนัน้ ก็จะคอยช่วยดูแลเรือ่ งสวัสดิการ
ด้วยอีกส่วนหนึ่ง
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ผลตอบรับจากกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวแล้ว
กลุ่มยังได้ช่วยกันเก็บขยะ ทำ�ให้นํ้าตกสะอาดขึ้นด้วย แต่ก็มีนักท่องเที่ยวบางส่วน
ทีไ่ ม่ให้ความร่วมมือ ขณะทีบ่ างส่วนก็น�ำ ขยะมาให้กบั ทางกลุม่ เพราะมองทางกลุม่
เป็นคนเก็บขยะ แต่อย่างน้อยที่สุด ผลลัพธ์ที่น่าชื่นใจจากกิจกรรมนี้ก็คือ เยาวชน
ในกลุม่ เกิดพัฒนาการในตัวเอง โดยเฉพาะอย่างยิง่ คือ ทักษะการสือ่ สารกับชุมชน
“ผมได้ฝึกการพูด ได้ออกแบบป้ายรณรงค์ ได้พูดให้นักท่องเที่ยวเข้าใจ
ผมรู้สึกดีใจที่เห็นนักท่องเที่ยวบางคนมาช่วยเก็บขยะด้วย” ดีกล่าวด้วยรอยยิ้ม

การจัดค่ายครั้งนี้รู้สึกรักและผูกพันกับน้องๆ
ที่มาร่วมกิจกรรมมากค่ะ ได้เรียนรู้เรื่องของ
ความรับผิดชอบกับตนเองและส่วนรวม เรียนรู้
สร้างแกนนำ�เด็กขึน้ มาแทนรุน่ ปัจจุบนั ทีจ่ ะแบ่ง
การทำ�งานอย่างเป็นระบบ
เจาะกลุ่มเยาวชน
สร้างคนพันธุ์อนุรักษ์
นอกจากรณรงค์ผา่ นวิทยุชมุ ชนและรณรงค์ในพืน้ ทีป่ ระสบปัญหาจริงแล้ว
กลุม่ ยังมุง่ สร้างจิตสำ�นึกให้แก่เยาวชนในพืน้ ทีม่ าเป็นแนวร่วมจัดการขยะบนนํา้ ตก
ฉัตรวาริน ด้วยกิจกรรมสร้างแกนนำ�เยาวชน ทีเ่ ป็นการลงพืน้ ทีอ่ บรมให้ความรูเ้ รือ่ ง
ปัญหาขยะบนนา้ํ ตกฉัตรวาริน ตามโรงเรียนระดับประถมศึกษาทีอ่ ยูบ่ ริเวณโดยรอบ
นํา้ ตก 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านโผลง โรงเรียนบ้านโต๊ะเด็ง โรงเรียนบ้านโคกตา
และโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี โดยมีนักเรียนเข้าร่วมทั้งสิ้นถึง 257 คน
กิจกรรมครั้งนี้ กลุ่มได้ออกแบบใบงานเรื่องขยะให้เด็กๆ ได้ระดมสมอง
ฝึกวิธีคิดและนำ�เสนอ สอดแทรกการเล่นเกมสันทนาการให้เด็กๆ ได้เรียนรู้อย่าง
สนุกสนาน ซึ่งมีดีทำ�หน้าที่เป็นกระบวนกรดำ�เนินกิจกรรม สลับกับเพื่อนๆ ที่ขึ้นมา
ช่วยกันให้ความรู้น้องๆ ขณะที่ครูอาวีจะคอยสนับสนุนเรื่องสื่อให้ความรู้ และลา
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คอยช่วยดูแลเรือ่ งสวัสดิการร่วมกับเพือ่ นๆ สมาชิกในกลุม่ โดยนอกจากกิจกรรมให้
ความรู้ควบคู่สันทนาการแล้ว ยังมีการรับสมัครนักเรียนที่สนใจอยากเป็นแกนนำ�
เยาวชน ให้สมัครเข้าร่วม ‘ค่ายปลูกใจ...เมล็ดพันธุ์รักษ์นํ้าตกฉัตรวาริน’ เพื่อร่วม
เรียนรู้ พัฒนาทักษะ และร่วมรณรงค์เรื่องขยะต่อไปอีกด้วย
กิจกรรมโดยภาพรวมดำ�เนินไปได้ด้วยดี มีนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วม
จำ�นวนมาก แต่ก็ยังมีปัญหาเรื่องการประสานงาน ที่หนังสือขอความร่วมมือจัดส่ง
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ไม่ถูกส่งต่อไปถึงบางโรงเรียนและอาจารย์บางท่าน
นักเรียนบางห้องจึงไม่ได้มาร่วมในกิจกรรมอย่างน่าเสียดาย
อย่างไรก็ตาม กลุ่มก็ยังได้เยาวชนที่สนใจเข้าร่วมเป็นแกนนำ�จำ�นวนมาก
ซึง่ ก็ได้น�ำ ไปสูก่ ารจัดค่ายปลูกใจ...เมล็ดพันธุร์ กั ษ์นาํ้ ตกฉัตรวารินขึน้ เป็นเวลา 3 วัน
2 คืน ถึงแม้วา่ ในวันเริม่ ค่ายจะมีเหตุระเบิดเกิดขึน้ ใกล้ๆ กับสถานทีจ่ ดั ค่าย แต่ดว้ ย
ความมุง่ มัน่ ของแกนนำ�กลุม่ ทีพ่ ดู เป็นเสียงเดียวกันว่า “เตรียมงานกันมาขนาดนีแ้ ล้ว
ก็จดั เถอะ” ก็ท�ำ ให้คา่ ยเดินหน้าต่อไป แม้จะมีผปู้ กครองของนักเรียนบางคนเป็นห่วง
เรื่องความปลอดภัย พาบุตรหลานกลับไปก่อน แต่หลังจากวันนั้นก็ไม่ได้มีเหตุ
ความรุนแรงใดๆ เกิดขึ้นอีก และค่ายก็ดำ�เนินต่อไปจนเสร็จสิ้น
กิจกรรมภายในค่ายนั้น เด็กๆ ได้ฝึกระดมความคิดเกี่ยวกับการจัดการ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ผ่านการลงสำ�รวจสภาพของลำ�นํ้าด้วยกระบวนการ
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ผมใช้ทกั ษะทีต่ นเองมีคอื การเล่นปันจักสีลตั . .
มาฝึกสอนให้กับสมาชิกกลุ่ม...ทำ�ให้เด็กๆ
มีกิจกรรมได้ร่วมอย่างต่อเนื่อง
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นักสืบสายนํา้ เชือ่ มโยงกับระบบนิเวศป่า ก่อนลงมือรวมพลังกันทำ�ป้ายรณรงค์และ
เก็บขยะบนนาํ้ ตกฉัตรวารินด้วย ซึง่ แม้การจัดค่ายจะมีอปุ สรรคอยูบ่ า้ ง ในเรือ่ งของ
ทีพ่ กั วิทยากรทีเ่ ชิญไว้ไม่สะดวกมาร่วมกิจกรรม และการบริหารเวลาไม่สมั พันธ์กบั
กระบวนการ ทำ�ให้ไม่สามารถสอดแทรกเนื้อหาได้ครบถ้วนดังที่ตั้งใจ แต่โดย
ภาพรวมแล้วก็ถือว่าค่ายประสบความสำ�เร็จ เกิดเครือข่ายแนวร่วมรุ่นพี่รุ่นน้อง
นักอนุรักษ์ขึ้น และถือเป็นกิจกรรมครั้งแรกที่ครูอาวีปล่อยให้เยาวชนเป็นผู้จัดการ
แบ่งหน้าที่และรับผิดชอบงานกันด้วยตัวเองอีกด้วย
“การจัดค่ายครั้งนี้รู้สึกรักและผูกพันกับน้องๆ ที่มาร่วมกิจกรรมมากค่ะ
ได้เรียนรูเ้ รือ่ งของความรับผิดชอบกับตนเองและส่วนรวม เรียนรูท้ จี่ ะแบ่งการทำ�งาน
อย่างเป็นระบบ ฝึกทำ�งานรณรงค์ และฝึกพูดในรายการวิทยุ” ลากล่าวด้วยความ
ภาคภูมิใจ
สิง่ เหล่านีค้ อื ความเปลีย่ นแปลงไปในทางทีด่ ขี นึ้ ของทัง้ เยาวชน ชุมชน และ
นํา้ ตกฉัตรวาริน ซึง่ แน่นอนว่าการอนุรกั ษ์จะยังไม่สนิ้ สุดลงแค่นี้ เพราะด้วยจิตสำ�นึก
ที่เปี่ยมล้น ทำ�ให้กลุ่มพร้อมจะดำ�เนินกิจกรรมในพื้นที่อย่างต่อเนื่องต่อไป เพื่อให้
นํ้าตกฉัตรวารินกลับมาอยู่ในสภาพที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ เป็นแหล่งต้นนํ้าที่คนใน
อ.สุไหงปาดี ได้ใช้อปุ โภคบริโภค และเป็นแหล่งท่องเทีย่ วทีส่ �ำ คัญของ จ.นราธิวาส
สืบไปตราบนาน
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สรุปขั้นตอนการทำ�งาน

ปัญหาขยะที่นํ้าตกฉัตรวาริณ
มีมากขึ้นเรื่อยๆ และขาดการ
จัดการ
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เยาวชนพงลีแป สุไหงปาดี จัดเวที
ประชาคมและปรับปรุงโรงเรือน
คัดแยกขยะบนน้ำ�ตก

รณรงค์ปลูกจิตสานึกให้ชุมชน
และนักท่องเที่ยวทิ้งขยะให้เป็นที่
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สิ่งที่ได้เรียนรู้
อานันต์ ดือราแม (ดี)

ประธานกลุ่มเยาวชนพงลีแปฯ
การศึกษานอกโรงเรียนสุไหงปาดี

“การได้มาทำ�กิจกรรมทำ�ให้ได้รู้ ได้ท�ำ และได้เห็นว่าเราสามารถดูแล
บ้านเกิดของเราได้ โดยเริ่มจากตัวเราก่อน เช่น การทิ้งขยะ คัดแยก
ขยะ ไม่เอาถุงพลาสติกจากร้านค้าถ้าไม่จำ�เป็น ใช้ถุงผ้าแทน ใช้ผ้า
แทนกระดาษทิชชู อีกทั้งทักษะต่างๆ ก็พัฒนาขึ้น อย่างเรื่องความ
กล้าแสดงออก เมื่อก่อนเราไม่ค่อยกล้า แสดงออก แต่หลังจาก
ทำ�กิจกรรมกับน้องๆ ทำ�ให้กล้าทำ� กล้าแสดงออก และกล้าคิดมากขึน้
ตอนนีไ้ ด้มานำ�สันทนาการเอง สามารถบรรยายเรือ่ งนา้ํ ตก เรือ่ งขยะได้
รวมถึงเขียนโครงการได้ด้วย”
อารีซา เจ๊ะสือแม (ลา)

ผู้ประสานงานและการเงินกลุ่มเยาวชนพงลีแปฯ

“ได้ประสบการณ์และความรู้ใหม่ๆ จากการทำ�โครงการ จากเดิม
ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องขยะ และยังไม่ทราบว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไร
แต่หลังจากทำ�โครงการ ทำ�ให้มีความรู้เรื่องการกำ�จัดขยะ เห็น
แนวทางที่จะทำ�ให้นํ้าตกสะอาดขึ้น นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้ทักษะ
ต่างๆ เช่น จากเดิมเป็นคนไม่มั่นใจ ไม่ค่อยกล้าคิด ไม่ค่อยกล้า
แสดงออก ทุ ก ครั้ ง ที่ จั ด กิ จ กรรมจะตื่ น เต้ น มาก เพราะยั ง ไม่ มี
ประสบการณ์และยังไม่กล้าทีจ่ ะลงมือทำ� แต่หลังจากได้ท�ำ โครงการ
ก็มคี วามมัน่ ใจในตัวเองมากขึน้ กล้าทีจ่ ะประสานงานกับผูใ้ หญ่ของ
ทางอุทยานแห่งชาติ จิตใจเริ่มเข้มแข็งขึ้นเมื่อเห็นพลังของน้องที่เริ่ม
เปลีย่ นแปลง เมือ่ ได้เห็นเยาวชนและคนในชุมชนมีสว่ นร่วมทีจ่ ะดูแล
นํ้าตกของเรา”
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ที่ปรึกษากลุ่มเยาวชน

โมฮัมมัดซัฟฟรีย์ นารอเอ็ง (อาวี)
อาจารย์การศึกษานอกโรงเรียนสุไหงปาดี

ครูอาวีมีบทบาทในการสอนสิ่งต่างๆ
ผ่านการลงมือทำ�งานจริง ให้เยาวชน
ได้เรียนรูแ้ ละพัฒนาตัวเองผ่านการทำ�
กิจกรรม และช่วยสนับสนุนการทำ�งาน
ของเยาวชนด้วยการลงไปร่วมทำ�งาน
กับเยาวชน
“อยากให้ ชุ ม ชนตระหนั ก ถึ ง เรื่ อ ง
สิง่ แวดล้อมให้มากขึน้ และอยากสร้าง
แกนนำ�เยาวชน เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของเยาวชนในพืน้ ทีใ่ ห้มปี ระสิทธิภาพ
รักษ์และหวงแหนบ้านเกิด โดยการ
ทำ�งานร่วมกับเยาวชน ต้องเปิดใจและ
ให้โอกาสว่า บางงานเด็กๆ ก็สามารถ
ทำ � เองได้ โดยที่ เ ราคอยดู อ ยู่ ห่ า งๆ
เวลามี ปั ญ หาต่ า งๆ ก็ นำ � มาคุ ย กั น
ในกลุ่ม”

โครงการปลูกใจ…เมล็ดพันธุ์รักษ์นํ้าตกฉัตรวาริน
โดย : กลุ่มเยาวชนพงลีแป สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
หัวหน้าโครงการ
นายอานันต์ ดือราแม
คณะทำ�งานโครงการ
1. นางสาวอารีซา เจ๊ะสือแม
2. นายอิสซัน อูมา
3. นายอานูวา ตาเฮ
4. นายอาลีมิง สตาปอ
5. นางสาวยามีละห์ นารอเอ็ง
6. นายอานูวา อูเซ็ง
7. นายมะดิง สือแม
8. นายมาหามะกอรี ยูโซ๊ะ
9. นายอาปีเด็น หะยีมามะ
10. นางสาวบิสมี ระเด่นมนตรี
11. นายมะรีดวน กะจิ
ที่ปรึกษาโครงการ
1. อาจารย์โมฮัมมัดซัฟฟรีย์ นารอเอ็ง
การศึกษานอกโรงเรียนสุไหงปาดี
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ท่ามกลางสภาพการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศของโลกและปัญหาสิง่ แวดล้อม
ที่กำ�ลังเสื่อมโทรมไปทั้งระบบ ทั้งป่าไม้ สายน้ำ� ผืนดิน และอากาศ คนอนุรักษ์
จำ�นวนไม่นอ้ ยต่างขะมักเขม้นสานต่อลมหายใจของธรรมชาติไว้ ไปพร้อมๆ กับการ
ขยายแนวร่วมทั้งที่เป็นบุคคลและชุมชนอย่างสุดกำ�ลัง ซึ่งบางแห่งบางที่ก็ประสบ
ความสำ�เร็จ แต่บางทีบ่ างแห่งก็ไม่ ด้วยข้อจำ�กัดของทรัพยากรบุคคลและทุนหนุน
เสริม
โดยเฉพาะด้านทรัพยากรบุคคลที่มีข้อจำ�กัดมากมาย ทำ�ให้การขยาย
แนวร่วมก่อเกิดได้ยาก คนอนุรักษ์ในพื้นที่นั้นๆ จึงค่อยๆ เหี่ยวแห้งเฉาไปเหมือน
ผืนป่าที่กำ�ลังล้มตายด้วยภัยแล้ง
การมีกองทุนสิ่งแวดล้อมที่ให้การสนับสนุนกลุ่มคนอนุรักษ์ โดยเฉพาะ
กลุม่ เยาวชนทีเ่ ปรียบดังไม้ออ่ น จึงเป็นแนวทางทีน่ า่ สนใจและน่าจะมีประสิทธิภาพ
ในการสร้างคนและเครือข่ายการอนุรกั ษ์อย่างยัง่ ยืน เปรียบเหมือนสายน้�ำ ทีผ่ ดุ เผย
จากตาน้ำ� ไหลล่องผ่านผืนป่า ชุบชูต้นกล้าให้เติบใหญ่สู่อนาคต

โลกแย่แก้ที่คน ปลุกพลังพลเมืองเด็ก

“ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มส่ ว นใหญ่ เ กิ ด จากพฤติ ก รรมการใช้ ชี วิ ต ของคน
เกิดจากการรุกและใช้ธรรมชาติอย่างทำ�ลาย ทำ�ให้ธรรมชาติเสื่อมโทรม ไม่ว่า
จะเป็นการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การทำ�ลายป่า การทำ�ลายทรัพยากร
ชายฝั่ง การทำ�ลายแหล่งน้ำ� การแก้ปัญหาระยะยาวที่จะทำ�ให้คนทำ�ลายสิ่ง
แวดล้อมน้อยลง หรือฟื้นฟูให้กลับมาอยู่ในจุดสมดุลที่ทำ�ให้คนกับสิ่งแวดล้อม
สามารถอยูร่ ว่ มและเกื้อกูลกันในระยะยาวได้ ต้องเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม
ของคน ซึง่ เรา มองว่า การเปลีย่ นความคิดและพฤติกรรมคนควรจะทำ�ตัง้ แต่เด็กๆ”
คุณกรรชิต สุขใจมิตร ผู้อำ�นวยการมูลนิธิกองทุนไทย กล่าวถึงแนวคิดที่เป็นจุดตั้ง
ต้นของ กองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาเยาวชน
เพราะทีผ่ า่ นมา งานสิง่ แวดล้อมในประเทศไทยส่วนใหญ่มงุ่ เน้นไปทีผ่ ใู้ หญ่
และชุมชนเป็นหลัก ซึ่งการเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ใหญ่นั้นเป็นไปค่อนข้างยาก
285

“จึงคิดว่าการเริ่มต้นกับเด็กที่กำ�ลังโตเป็นผู้ใหญ่ เขาจะเข้าใจปัญหา
สิง่ แวดล้อมได้ดกี ว่า เกิดความตระหนักได้งา่ ยกว่า และอาจทำ�ให้การใช้ชวี ติ ในระยะ
ต่อไปของเขาเอง มีแนวโน้มที่จะไม่ทำ�ลายสิ่งแวดล้อม หันมาตระหนัก พยายาม
รักษา อยู่ร่วม และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้กลับคืนมา เพื่อที่จะทำ�ให้สิ่งแวดล้อมใน
รุ่นลูกรุ่นหลานมีความอุดมสมบูรณ์” คุณกรรชิตกล่าวเพิ่มเติม
จากแรงบันดาลใจทีม่ งุ่ พัฒนาเยาวชนให้เกิดจิตสำ�นึกด้านสิง่ แวดล้อมเพือ่
นำ�ไปสู่การอนุรักษ์ในระยะยาว มูลนิธิกองทุนไทยจึงร่วมกับมูลนิธิสยามกัมมาจล
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน) ก่อตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
เยาวชน ซึง่ จะเข้ามามีบทบาทในฐานะกลไกทีจ่ ะสนับสนุนเยาวชนให้เข้ามาทำ�งาน
ฟื้นฟูและจัดการทรัพยากรอย่างเป็นรูปธรรม

“ปัจจุบันในสังคมไทยยังไม่มีกลไกที่จะสนับสนุนให้เยาวชนได้เข้ามาทำ�
กิจกรรมด้านสิง่ แวดล้อมอย่างชัดเจนและต่อเนือ่ ง ส่วนใหญ่งานเยาวชนจะเป็นของ
เอ็นจีโอหรือชุมชน ซึ่งยังขาดกลไกที่ชัดเจน” คุณกรรชิตกล่าวถึงกลไกในการขับ
เคลือ่ นงานพัฒนาเยาวชนด้านสิง่ แวดล้อมในลักษณะของกองทุน ทีย่ งั ไม่มกี องทุน
ไหน ให้การสนับสนุนเยาวชนอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
“กองทุนสิง่ แวดล้อมมีหลายกองทุน เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มีกองทุนที่สนับสนุนองค์กรพัฒนาหรือองค์กรชุมชนไปทำ�กิจกรรม
เพื่อสิ่งแวดล้อมได้ หรือกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก ก็จะสนับสนุนผู้ใหญ่ แต่ยังไม่มี
กองทุนไหนที่สนับสนุนเยาวชนโดยตรง” คุณกรรชิตกล่าว
ทัง้ ทีเ่ ยาวชนเองก็มศี กั ยภาพในการดูแลสิง่ แวดล้อม ทัง้ ระดับของการเรียนรู้
และดูแลแบบง่ายๆ จนถึงระดับการทำ�กิจกรรมที่มีความซับซ้อน หรือต้องอาศัย
286

ปลูกใจรักษ์โลก

ความเข้าใจและใช้วธิ กี ารมากขึน้ ซึง่ คุณกรรชิตมองว่าเยาวชนมีศกั ยภาพทีจ่ ะดูแล
รักษาสิง่ แวดล้อมได้ อย่างน้อยทีส่ ดุ ก็การดูแลโดยการสร้างความตระหนักของคนใน
ชุมชน หรือเป็นตัวเชื่อมระหว่างเยาวชนและผู้ใหญ่ในชุมชนเพื่อร่วมกันดูแลสิ่ง
แวดล้อม
ดังนัน้ กองทุนสิง่ แวดล้อมเพือ่ การพัฒนาเยาวชนจึงเกิดขึน้ เพือ่ เป็น
กลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่จะให้เด็กและเยาวชนทั่วประเทศมีบทบาทใน
การแก้ปญ
ั หาสิง่ แวดล้อม ในแง่การปรับเปลีย่ นความคิดและพฤติกรรมของ
คนในชุมชน ให้อยูร่ ว่ มกับสิง่ แวดล้อม และรักษาสิง่ แวดล้อมในระยะยาวได้
ในด้านของ คุณปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร ผู้จัดการมูลนิธิสยามกัมมาจล
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน) มองว่า การมีกองทุนนี้จะสร้างคุณค่าให้กับ
สังคมไทย เพราะการมีกองทุนฯ จะเป็นโอกาสในการสร้างพลเมืองรุ่นใหม่ของ
ประเทศ
“เมือ่ มูลนิธกิ องทุนไทยมาหารือเรือ่ งการจัดตัง้ กองทุนสิง่ แวดล้อมฯ เราเห็น
เลยว่านี่จะเป็นโอกาสในการสร้างพลเมืองรุ่นใหม่ของประเทศเราเลยทีเดียว
เป็นการสร้างพลเมืองรุ่นใหม่โดยใช้ประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นจุดเริ่มต้น เพราะ
การทีเ่ ยาวชนเขาหยิบโจทย์ในชุมชนตนเองทีเ่ ขาสนใจแก้ปญ
ั หา หรือกระทำ�ใดๆ นี่
เป็นโอกาสให้เขาได้เรียนรู้และรู้จักชุมชนตัวเอง แล้วเชื่อมโยงตัวเองกับชุมชน
ตัวเองได้ รู้สึกว่าตัวเขาเองเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน แล้วอยากลุกขึ้นมามีส่วนร่วม
แก้ปัญหา หรือทำ�ให้สิ่งแวดล้อมนั้นดีขึ้น”
อย่างไรก็ตาม จากการหารือร่วมกันระหว่างสององค์กรก็ทำ�ให้ได้แนวคิด
ในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้เยาวชนที่เข้ามาเรียนรู้กับกองทุนคือ ‘เด็ก
ต้องเรียนรูจ้ ากการลงมือทำ�’ และอาศัยโค้ชจากกองทุนเป็นพีเ่ ลีย้ งสร้างทักษะให้
เยาวชนภายใต้ระยะเวลาในการเรียนรู้อย่างน้อย 5 - 6 เดือน เพื่อให้เยาวชนเขามี
เวลาการเรียนรู้อย่างเพียงพอที่จะพัฒนาทักษะขึ้นได้
“กองทุนฯ นี้ออกแบบให้เยาวชนเลือกโจทย์จริงในชุมชนมาออกแบบการ
แก้ปัญหา โดยเยาวชนเป็นผู้บริหารจัดการโครงการเอง ซึ่งต้องช่วยให้เยาวชนเขา
มีทักษะที่จะทำ�งานได้ เพราะเขาต้องวิเคราะห์ปัญหา ทำ�งานร่วมกับเพื่อน หรือ
คนในชุมชนได้ ต้องบริหารจัดการหลายอย่าง ทัง้ งบประมาณ งาน และเวลา ดังนัน้
จึงมองว่ากองทุนนีน้ อกจากสนับสนุนงบประมาณให้เยาวชนไปแก้ปญ
ั หาสิง่ แวดล้อม
ในชุมชนแล้ว ยังจะต้องสนับสนุนความรู้ และการเสริมศักยภาพเยาวชนร่วมด้วย
ซึ่งผลลัพธ์สุดท้ายเราจะได้พลเมืองรุ่นใหม่หัวใจสิ่งแวดล้อมที่มีศักยภาพ และ
ทำ�งานเป็น”
เมือ่ สององค์กรเห็นเป้าหมายร่วมกัน การปลุกพลังพลเมืองเยาวชนรักษ์
โลกจึงเริ่มต้นขึ้น..
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เป้าหมายของกองทุนฯ
“เยาวชนเป็นยุทธศาสตร์สำ�คัญที่จะทำ�ให้เกิดการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
ในระยะยาวได้ เพราะเขากำ�ลังเรียนรู้สิ่งต่างๆ เพื่อที่จะก้าวเข้ามาแบกรับหน้าที่
ในการดูแลสังคมในระยะต่อไป การพัฒนาเยาวชนจึงมีนัยสำ�คัญที่จะทำ�ให้สังคม
มีความเข้มแข็ง” คือสิ่งที่คุณกรรชิตย้ำ�ชัดถึงบทบาทของเยาวชน ในฐานะกลไก
การรักษาสิ่งแวดล้อมในระยะยาว ซึ่งนี่เองคือเป้าหมายของกองทุนสิ่งแวดล้อม
ที่มีอยู่ 2 ระยะ คือ
เป้าหมายระยะสั้น 3 - 5 ปี มี 2 เป้าหมาย ได้แก่
1. พัฒนาเยาวชนที่เข้าร่วมกับโครงการ 1 - 2 ปีแรกให้เข้มแข็ง มีทักษะ
การทำ�งาน สามารถทำ�กิจกรรมดูแลรักษาสิง่ แวดล้อมหรือขยายผลได้อย่างต่อเนือ่ ง
ด้วยตัวเองหรือกลุ่มเพื่อน
2. เพื่อให้เกิดกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาเยาวชนของประเทศ
ซึง่ เป็นกลไกทีจ่ ะสามารถทำ�งานในระยะยาวได้ โดยคาดหวังให้กลไกมีความเข้มแข็ง
ในการดำ�เนินงาน ทั้งการเข้าถึงเยาวชนในวงกว้าง มีหลักสูตรและกระบวนการ
พัฒนาเยาวชน มีกระบวนการติดตามสนับสนุน (Coach) เยาวชนในพื้นที่ ถักทอ
เชือ่ มโยงเยาวชนให้เกิดเป็นขบวนหรือเครือข่ายทีเ่ ข้มแข็ง และหาภาคีมาร่วมทำ�งาน
ในระยะยาว
เป้ า หมายระยะยาว มุ่ ง ไปที่ ก ารพั ฒ นาเยาวชนให้ เ ป็ น ผู้ นำ � การ
เปลีย่ นแปลง (Change Agent) หรือพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนรุน่ ใหม่ทมี่ สี �ำ นึกสิง่
แวดล้อม มีสำ�นึกสาธารณะ เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในการที่จะดูแลรักษา
สังคม (Active Citizen) โดยอาศัยการทำ�กิจกรรมแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นแบบ
ฝึกหัด ในการพัฒนาเยาวชนไปในตัว
“เพราะเยาวชนทีม่ าร่วมทำ�กิจกรรมเขาได้เรียนรูห้ ลายมิติ โดยเฉพาะในมิติ
การทำ�กิจกรรม การวิเคราะห์ปัญหา การวางแผนการทำ�งาน การประสานงานกับ
กลุ่มเยาวชนด้วยกันเอง การประสานกับชุมชน การประสานกับผู้ใหญ่ ซึ่งจะช่วย
พัฒนาทักษะในแง่ความเป็นผู้นำ�ของเยาวชนได้ ขณะเดียวกัน การที่เขาได้เรียนรู้
ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ม ากขึ้ น เรี ย นรู้ ก ารเชื่ อ มโยงกั บ เครื อ ข่ า ยที่ ทำ � กิ จ กรรม
คล้ายกัน จะทำ�ให้เขาเป็นกลุม่ ทีม่ สี ว่ นขับเคลือ่ นปัญหาสิง่ แวดล้อมในระยะยาวได้”
คุณกรรชิตกล่าว
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ภาคีร่วมหนุน กองทุนของ ‘เรา’

บนเส้ น ทางของการพั ฒ นา การมี ภ าคี เ ครื อ ข่ า ยที่ ม าร่ ว มแรงร่ ว มใจ
ช่วยเหลือกัน ย่อมสามารถขับเคลือ่ นงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการทำ�งาน
คนเดียว
การกำ�เนิดเกิดขึ้นของกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาเยาวชนเองก็มี
แนวคิดเช่นนั้น ที่เปิดให้ภาคีในหลายภาคส่วนเข้ามาร่วมด้วยช่วยกัน เป็นเจ้าของ
กองทุนร่วมกัน 2 ลักษณะ คือ 1) ภาคีทเี่ ข้ามาร่วมบริหารกองทุน และ 2) ภาคีทมี่ า
ร่วมดำ�เนินงาน ร่วมพัฒนาศักยภาพเยาวชนในโครงการร่วมกับมูลนิธิกองทุนไทย
โดยมูลนิธิกองทุนไทยทำ�หน้าที่เป็นกองเลขานุการ
การเข้ามาร่วมบริหารกองทุน ทุกองค์กรจะมีบทบาทเป็นคณะกรรมการ
โครงการ เพือ่ กำ�กับทิศทาง ให้ขอ้ เสนอแนะในการดำ�เนินงาน ตลอดจนร่วมพิจารณา
โครงการทีเ่ ยาวชนเสนอเข้ามา โดยในปีที่ 1 มีภาคีทรี่ ว่ มเป็นคณะกรรมการกองทุนฯ
8 ท่าน จากมูลนิธกิ องทุนไทย มูลนิธสิ ยามกัมมาจล ศูนย์ฝกึ อบรมวนศาสตร์ชมุ ชน
เพือ่ คนกับป่า (RECOFTC) มูลนิธสิ บื นาคะเสถียร กองทุนสิง่ แวดล้อมโลก องค์การ
กองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) สำ�นักงานประเทศไทย ศูนย์ประสานงานวิจัย
เพื่อท้องถิ่น จ.สมุทรสงคราม และนักวิชาการกรมป่าไม้
“ในแง่การบริหารกองทุน มูลนิธกิ องทุนไทยตัง้ ใจไว้ตงั้ แต่ตน้ ว่า กองทุนนี้
จะเป็นเจ้าของร่วมกันของหลายภาคี มูลนิธิกองทุนไทยอาสาเข้ามาเป็นตัวยืน
ให้กอ่ น ในระยะยาวก็อาจมีภาคีอน่ื เข้ามาร่วมเป็นเจ้าของด้วย” คุณกรรชิตกล่าวถึง
การบริหารกองทุน
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ในส่วนของการมาร่วมดำ�เนินงาน ร่วมพัฒนาศักยภาพเยาวชนในโครงการ
ในปีที่ 1 ได้แก่ กลุ่มไม้ขีดไฟ สมาคมสร้างสรรค์ไทย (ตาวิเศษ) กลุ่มหุ่นไล่กา
กลุม่ ทำ�ดีมะ สมาคมป่าชุมชนอีสาน นักวิชาการอิสระ รวมถึงมูลนิธสิ ยามกัมมาจล
“ในส่วนการดำ�เนินงาน ตอนนี้ทีมงานได้เชื่อมโยงกับภาคี เพื่อนๆ ใน
องค์กรอื่นที่ทำ�งานด้านสิ่งแวดล้อมหรืองานด้านการพัฒนาเยาวชน ก็รวบรวมมา
ได้กลุม่ ใหญ่นะครับ เป็นทีมทีเ่ ข้ามาช่วยพัฒนาศักยภาพ การติดตาม การช่วยเสริม
กลุม่ เยาวชนในพืน้ ที่ รวมๆ แล้วก็เกือบ 20 คนจากเกือบ 10 องค์กร เช่น กลุม่ ไม้ขดี ไฟ
ตาวิเศษ ฯลฯ ซึง่ เป็นเพือ่ นๆ ภาคีทหี่ นุนช่วยซึง่ กันและกันอยู่ เป็นการเชือ่ มกันแบบ
ไม่เป็นทางการ ลักษณะเป็นอาสาสมัครเสียมากกว่า” คุณกรรชิตกล่าวเพิ่มเติม
โครงการทีเ่ ยาวชนเสนอเข้ามา โดยในปีที่ 1 มีภาคีทรี่ ว่ มเป็นคณะกรรมการ
กองทุนฯ 8 ท่าน จากมูลนิธิกองทุนไทย มูลนิธิสยามกัมมาจล ศูนย์ฝึกอบรม
วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (RECOFTC) มูลนิธิสืบนาคะเสถียร กองทุนสิ่ง
แวดล้อมโลก องค์การกองทุนสัตว์ปา่ โลกสากล (WWF) สำ�นักงานประเทศไทย ศูนย์
ประสานงานวิจัย เพื่อท้องถิ่น จ.สมุทรสงคราม และนักวิชาการกรมป่าไม้
“ในแง่การบริหารกองทุน มูลนิธกิ องทุนไทยตัง้ ใจไว้ตงั้ แต่ตน้ ว่า กองทุนนี้
จะเป็นเจ้าของร่วมกันของหลายภาคี มูลนิธิกองทุนไทยอาสาเข้ามาเป็นตัวยืน
ให้กอ่ น ในระยะยาวก็อาจมีภาคีอน่ื เข้ามาร่วมเป็นเจ้าของด้วย” คุณกรรชิตกล่าวถึง
การบริหารกองทุน
ในส่วนของการมาร่วมดำ�เนินงาน ร่วมพัฒนาศักยภาพเยาวชนในโครงการ
ในปีที่ 1 ได้แก่ กลุ่มไม้ขีดไฟ สมาคมสร้างสรรค์ไทย (ตาวิเศษ) กลุ่มหุ่นไล่กา
กลุม่ ทำ�ดีมะ สมาคมป่าชุมชนอีสาน นักวิชาการอิสระ รวมถึงมูลนิธสิ ยามกัมมาจล
“ในส่วนการดำ�เนินงาน ตอนนี้ทีมงานได้เชื่อมโยงกับภาคี เพื่อนๆ ใน
องค์กรอื่นที่ทำ�งานด้านสิ่งแวดล้อมหรืองานด้านการพัฒนาเยาวชน ก็รวบรวมมา
ได้กลุม่ ใหญ่นะครับ เป็นทีมทีเ่ ข้ามาช่วยพัฒนาศักยภาพ การติดตาม การช่วยเสริม
กลุม่ เยาวชนในพืน้ ที่ รวมๆ แล้วก็เกือบ 20 คนจากเกือบ 10 องค์กร เช่น กลุม่ ไม้ขดี ไฟ
ตาวิเศษ ฯลฯ ซึง่ เป็นเพือ่ นๆ ภาคีทหี่ นุนช่วยซึง่ กันและกันอยู่ เป็นการเชือ่ มกันแบบ
ไม่เป็นทางการ ลักษณะเป็นอาสาสมัครเสียมากกว่า” คุณกรรชิตกล่าวเพิ่มเติม

ก่อร่าง (โครง) สร้างกองทุน
บทบาทในการเป็นกองเลขานุการของกองทุน มูลนิธกิ องทุนไทย นอกจาก
มีคณะกรรมการที่ทำ�หน้าที่กำ�กับทิศทางการทำ�งานของกองทุนแล้ว ยังได้แบ่ง
โครงสร้างการทำ�งานออกเป็น 5 ฝ่าย ได้แก่
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วิสัยทัศน์
เป็นกลไกสร้างการพัฒนาเยาวชนให้เกิดการเรียนรู้ ผ่านการลงมือทำ�กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชน
ให้เยาวชนสามารถคิดวิเคราะห์ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมเกิดสำ�นึกรับผิดชอบ กล้าคิด กล้าทำ�เพื่อส่วน
รวม มีความเป็นผู้นำ� สามารถสื่อสารและสร้างเครือข่ายเยาวชน ที่มีบทบาทในเรื่องสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย

คณะกรรมการกองทุนฯ
มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก นักวิชาการอิสระ
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดสมุทรสงคราม มูลนิธิสยามกัมมาจล มูลินิธิกองทุนไทย

งานบริหารกองทุน
ผู้อำ�นวยการโครงการ

งานพัฒนาศักยภาพ องค์กรภาคีที่เป็นคณะทำ�งาน
และสร้างเครือข่าย วิชาการและพัฒนาศักยภาพ
มูลนิธิกองทุนไทย มูลนิธิสยามกัมมาจล
กลุ่มไม้ขีดไฟ ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์
ชุมชนเพื่อคนกับป่า สมาคมป่าชุมชนอีสาน
สมาคมสร้างสรรค์ไทย กลุ่มหุ่นไล่กา
งานการจัดการ
กลุ่มทำ�ดีมะ นักวิชาการอิสระด้าน
ความรู้
การจัดการความรู้

งานกระจายทุน

งานสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์
งานระดมทุน

ฝ่ายกระจายทุน ทำ�หน้าที่ 1) ประชาสัมพันธ์รบั สมัครเยาวชนอายุ 15 - 25
ปี ที่ ส นใจจากทั่ ว ประเทศ ทั้ ง เยาวชนในโรงเรี ย น ในชุ ม ชน ในวิ ท ยาลั ย ใน
มหาวิทยาลัย หรืออืน่ ๆ 2) คัดกรองโครงการทีส่ ง่ เข้ามา โดยมีคณะทำ�งานคัดกรอง
โครงการ 7 คน จากมูลนิธกิ องทุนไทย มูลนิธสิ ยามกัมมาจล สมาคมสร้างสรรค์ไทย
(ตาวิเศษ) และ RECOFTC โดยในขั้นนี้จะคัดกรองให้เหลือ 35 โครงการ เพื่อให้
โอกาสเยาวชนมาพัฒนาโครงการให้ชัดเจนยิ่งขึ้นจากการอบรมเชิงปฏิบัติการที่
กองทุนจัดขึ้น และส่งต่อให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาสนับสนุนโครงการ
เยาวชนในลำ�ดับสุดท้าย ซึ่งจะสนับสนุนเยาวชนไม่เกินปีละ 25 โครงการ และ 3)
สนับสนุนงบประมาณ ในการทำ�โครงการแก่กลุ่มเยาวชน
“ในการคัดกรองโครงการจะใช้ความถนัดของแต่ละองค์กร เช่น RECOFTC
จะเชี่ยวชาญเรื่องสิ่งแวดล้อม และมีประสบการณ์สนับสนุนเยาวชนดูแลป่าชุมชน
ของตนเอง และ ตาวิเศษ จะมีประสบการณ์สนับสนุนเยาวชนทำ�โครงการสิง่ แวดล้อม
ในโรงเรียน รวมถึงมูลนิธิสยามกัมมาจลที่มีประสบการณ์สนับสนุนเยาวชนทำ�
โครงการในชุมชน ทุกองค์กรก็จะมาร่วมให้ความเห็นและคัดเลือกโครงการ ซึง่ มอง
ว่าการใช้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่แต่ละองค์กรมี มาช่วยกัน จะทำ�ให้
การทำ�งานของกองทุนไปได้เร็วขึน้ และตอนนัน้ ก่อนจะคัดเลือกโครงการ เราคุยกัน
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ว่าโครงการแบบไหนที่เราถือว่าเป็นโครงการที่ดี จึงออกมาเป็นเกณฑ์ในการคัด
เลือกโครงการของกองทุนด้วย” คุณรัตติกา เพชรทองมา หรือ ‘พี่แอ๋ว’ เจ้าหน้าที่
โครงการจากมูลนิธกิ องทุนไทย เล่าถึงวิธคี ดิ เบือ้ งหลังในการทำ�งานของฝ่ายกระจาย
ทุน
จากการพิจารณาของกรรมการคัดเลือกโครงการ ทำ�ให้สุดท้ายได้เกณฑ์
ในการคัดเลือกโครงการ คือ
1. เป็นโครงการของเยาวชนโดยเยาวชนเป็นผู้ริเริ่มอยากทำ�โครงการ
2. โครงการที่จะทำ�เพียงพอกับศักยภาพของเยาวชน
3. โครงการมีพื้นที่การดำ�เนินงานและมีโจทย์ปัญหาการทำ�งานชัดเจน
4. โครงการมีการออกแบบการแก้ปัญหาหรือฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมที่เกิดจาก
การร่วมมือกับชุมชน
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ ทำ�หน้าที่ 1) ออกแบบหลักสูตรการพัฒนาเยาวชน
2) จัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารพัฒนาศักยภาพ ทัง้ ในระยะพัฒนาโครงการ ระยะทบทวน
การทำ�งานและเติมทักษะการทำ�งานครึง่ โครงการ และระยะถอดบทเรียนการเรียนรู้
จากการทำ�โครงการ 3) ติดตามสนับสนุน (Coaching) เยาวชนในพื้นที่ปฏิบัติการ
และ 4) สร้างเครือข่ายเยาวชน โดยมีทีมที่ปรึกษาพัฒนาหลักสูตรและร่วมเป็น
พีเ่ ลีย้ งพัฒนาเยาวชนในขัน้ ตอนต่างๆ จากภาคี 8 องค์กร ได้แก่ มูลนิธกิ องทุนไทย
RECOFTC กลุม่ ไม้ขดี ไฟ สมาคมป่าชุมชนอีสาน สมาคมสร้างสรรค์ไทย (ตาวิเศษ)
มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนา (FEED) นักวิชาการอิสระด้านการจัดการ
ความรู้ และมูลนิธิสยามกัมมาจล
ฝ่ายจัดการความรู้ ทำ�หน้าที่ 1) ถอดบทเรียนการเรียนรูข้ องเยาวชนจาก
การทำ�โครงการ 2) สังเคราะห์องค์ความรู้ของกองทุนในการพัฒนาเยาวชนด้าน
สิ่งแวดล้อม เช่น การออกแบบการทำ�งานของกองทุน หลักสูตรพัฒนาเยาวชน
เป็นต้น และ 3) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ดังกล่าวสู่สาธารณะเพื่อสร้างการ
เรียนรู้และแรงบันดาลใจต่อไป ประกอบด้วยทีมที่ปรึกษาวิชาการ 2 คน ซึ่งเป็น
นักวิชาการอิสระ และนักจัดการความรู้อิสระ
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กระบวนการพัฒนาเยาวชนตลอดโครงการ
ประชาสัมพันธ์
รับสมัครค้นหา
เยาวชนที่มีใจ

ทีมพี่
เลี้ยงวิเคราะห์
และคัดกรอง
โครงการ

อบรมเชิง
ปฎิบัติการ 1: ค่าย
เรียนรู้สู่การพัฒนา
โครงการ

เวทีนำ�เสนอ
โครงการเยาวชน
และกรรมการให้ข้อ
เสนอแนะ
เพิ่มเติม

ติดตาม
เยาวชนในพื้นที่ 1:
เพื่อสร้างความเข้าใจ
และวางแผนบริการ
จัดการ
โครงการ

โครงการ
กองทุน
สิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนา
เยาวชน

ติดตาม
เยาวชนในพื้นที่
อบรมเชิงปฎิบัติ
อบรมเชิงปฎิบัติ
การ 2:ทบกวนการทำ� 2: ติดตามกระบวนการ การ 3:สรุปบทเรียน
ทำ
�
งานและถอดบทเรี
ย
น
การทำ�โครงการและ
โครงการระยะครึ่ง
การเรียนรู้ของ
เรียนรูก้ ารระดม
โครงการ
เยาวชน
ทุน

เยาวชนลงมือทำ�โครงการในพื้นที่ระยะเวลา 6 เดือน
สื่อสารงานโครงการผ่าน Website: www.scbfoundation.com , www.tff..or.th Facebook ปลูกใจรักษ์โลก : www.facebook.com/PlookJaiRak และสื่อสารสาธารณะ

กระจายทุนสร้างโอกาส สู่การพัฒนาศักยภาพสร้างทักษะ
กระบวนการพัฒนาเยาวชนในปีแรก ในนามโครงการปลูกใจรักษ์โลก
ปีท่ี 1 เริม่ ต้นจาก การกระจายทุน โครงการมีกระบวนการคัดเลือกโดยให้เยาวชนส่ง
ใบสมัคร บอกเล่าเหตุผล แรงบันดาลใจ สิ่งที่อยากทำ�เข้ามา แล้วจะมีทีมคัดกรอง
เบือ้ งต้นก่อนเข้าสูก่ ารพิจารณาโครงการโดยคณะกรรมการ ซึง่ ในปีแรกจากทีส่ มัคร
เข้ามา 100 กว่ากลุ่ม ทีมได้คัดกรองเหลือกลุ่มเยาวชนที่ได้รับโอกาสให้พัฒนาข้อ
เสนอโครงการ 35 กลุ่ม ก่อนที่คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกเหลือ 18 กลุ่ม
และ ทำ�สัญญารับการสนับสนุนโครงการเป็นลายลักษณ์อักษร และมอบทุนให้
เยาวชนนำ�ลงไปบริหารจัดการในพื้นที่ ซึ่งพี่แอ๋ว อธิบายไว้ว่า
“การพัฒนาเยาวชนจะแค่ให้เขามาอบรมอย่างเดียวไม่ได้ เราจึงเน้นการ
เรียนรูผ้ า่ นการลงมือทำ�จริง แนวคิดคือหวังให้เยาวชนบริหารงานด้านสิง่ แวดล้อมเอง
จากทีแ่ ต่เดิมเขาอาจเคยทำ�กิจกรรมด้านสิง่ แวดล้อมมาแล้วร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
หรือผูใ้ หญ่ในพืน้ ที่ แต่ยงั ไม่เคยมีประสบการณ์การบริหารงานเอง โดยมีทนุ สนับสนุน
ตั้งต้นในการทำ�งานโครงการละไม่เกิน 20,000 บาท โดยพิจารณาสนับสนุนจาก
แผนการใช้งบประมาณจริงของโครงการเยาวชน และเปิดโอกาสให้เยาวชนระดม
ทุนในชุมชนเพิ่มเติมได้”
และเมื่อทุนเดินทางลงสู่พื้นที่ เมื่อนั้นกระบวนการพัฒนาศักยภาพ การ
ส่งเสริมและติดตามสอนงานในพืน้ ที่ (Coaching) และการจัดการความรู้ ก็จะเดิน
ตามลงไป
การอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารพัฒนาศักยภาพ เป็นการเติมความรูแ้ ละพัฒนา
ทักษะที่จำ�เป็นแก่เยาวชน ซึ่งพี่แอ๋วบอกว่ากระบวนการนี้แบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ
ช่ ว งที่ 1 ช่ ว งพั ฒ นาโครงการ โดยอบรมเชิงปฏิบัติการให้เยาวชน
วิเคราะห์ชุมชน เลือกและวิเคราะห์โจทย์ปัญหา คิดวิเคราะห์อย่างเชื่อมโยงถึง
สถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมกับสิ่งที่เป็นสาเหตุของปัญหา ออกแบบกิจกรรมที่
นำ�ไปสู่การบรรลุเป้าหมาย มีการดึงความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของชุมชนเข้า
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มาร่วมด้วย เป็นโครงการที่ทำ�ได้บนพื้นฐานศักยภาพของทีม เพื่อสุดท้ายทำ�ให้
โครงการเยาวชนมีความชัดเจนขึ้น ที่สำ�คัญคือ เยาวชนได้พัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ และรู้สึกเป็นเจ้าของโครงการ
“อบรมเชิงปฏิบตั ิ 1 โครงการเน้นให้เยาวชนวิเคราะห์ประเด็นปัญหาให้ชดั
ว่ามีสาเหตุมาจากอะไร มีผลกระทบอย่างไร และเกี่ยวข้องกับชุมชนและตนเอง
อย่างไร เครื่องมือที่ใช้จึงเป็น เครื่องมือวิเคราะห์ต้นทุนชุมชน แผนที่ชุมชน การ
วิเคราะห์ผู้เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ตัวเอง (SWOT) และ ภูเขาน้ำ�แข็ง เพื่อวิเคราะห์
ปัญหา จัดลำ�ดับความสำ�คัญ ความยากง่ายของปัญหา เน้นการค้นหาโจทย์ให้ได้
เพราะก่อนที่เด็กจะออกแบบว่าจะทำ�อะไร เขาต้องเข้าใจก่อนว่ามันเชื่อมโยงหรือ
กระทบอย่างไร ศักยภาพและกรอบเวลาตัวเองทำ�ได้ไหม และต้องดูดว้ ยว่ามันเป็น
โจทย์รว่ มของชุมชนหรือเปล่า ถ้าเขาวิเคราะห์ได้กจ็ ะออกแบบกิจกรรมให้ตอบโจทย์
ได้” พี่แอ๋วกล่าว
โดยเฉพาะในส่วนของการวิเคราะห์ปัญหา ทีมงานใช้ ต้นไม้ปัญหา เป็น
เครื่องมือ เพื่อแตกรากให้เห็นสาเหตุของปัญหาจริงๆ รวมไปถึงใช้ผังใยแมงมุม
ร่วมด้วย

“ทำ�เรื่องต้นไม้ปัญหา ให้เด็กดึงข้อมูลจากเครื่องมือวิเคราะห์ชุมชนมา
1 ปัญหา แล้ววิเคราะห์ว่าปัญหานี้เกิดจากอะไร มีสาเหตุจากอะไร เกิดผลกระทบ
อะไร แล้วก็ทำ�ผังใยแมงมุม เพื่อแยกเรื่องสาเหตุของปัญหาอีก” คุณลัดดา วิไลศรี
หรือ ‘พี่เปิ้ล’ เจ้าหน้าที่โครงการจากมูลนิธิกองทุนไทย กล่าวเสริม
ซึง่ กระบวนการเหล่านี้ ได้ชว่ ยให้การทำ�งานของน้องๆ เยาวชนเข้าทีเ่ ข้าทาง
มากขึ้น
“โจทย์ของเด็กเล็กลง บางกลุม่ นำ�ไปสูก่ ารออกแบบกิจกรรมทีน่ �ำ ไปสูก่ าร
แก้ปัญหาได้ หลายกลุ่มตอนที่มาอบรมมาด้วยโจทย์ใหญ่ เช่น กรณีของกลุ่ม
ฮักนะเชียงยืน ตอนแรกโจทย์เขาจะแก้ปญ
ั หาเรือ่ งน้�ำ ท่วมน้�ำ ขัง เพราะคิดว่าชาวบ้าน
จะเดือดร้อน แต่พอใช้กระบวนการนี้วิเคราะห์พบว่า พื้นที่ตรงนั้นมีคนเดือดร้อน
แค่คนเดียว มันไม่ใช่ปญ
ั หาร่วมของชุมชน สุดท้ายเด็กเอาเครือ่ งมือไปทำ�กับเพือ่ น
ในกลุ่ม แล้วพัฒนาโจทย์ขึ้นมาใหม่โดยเปลี่ยนมาทำ�เรื่องการปลูกแคนตาลูปโดย
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ไม่ใช้สารเคมี หรืออย่างเยาวชนจากโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ตอนแรกจะทำ�ทัง้ ตำ�บล
ทัง้ หมูบ่ า้ น แต่กระบวนการนีท้ �ำ ให้สามารถกำ�หนดครัวเรือนได้ เห็นกลุม่ เป้าหมายชัด
คือ 20 ครัวเรือนต้นแบบทีท่ �ำ ได้จริง วางให้พอกับศักยภาพตัวเองและเกิดผล” พีแ่ อ๋ว
ยกตัวอย่าง
อย่างไรก็ตาม ด้วยความซับซ้อนของเครือ่ งมือเองก็กลายเป็นอุปสรรคของ
เยาวชนอีกหลายกลุ่ม
“เครื่องมือมันซับซ้อนหลายขั้น เรื่องๆ เดียวอย่างการวิเคราะห์ปัญหา
เราใช้ถงึ 3 เครือ่ งมือ เด็กเลยสับสน เราก็สบั สน (หัวเราะ) เพราะเราก็ยงั ใหม่กบั การ
ใช้เครือ่ งมือนีก้ บั เด็ก หรืออย่างภูเขาน้�ำ แข็งก็ถอื ว่ายากมากสำ�หรับเด็ก พอจบครัง้ นี้
เด็กบอกเจ็บหัวหมดเลย (หัวเราะ) ครั้งที่ 2 ก็เลยปรับลดเครื่องมือบางเครื่องมือลง
ตั้งคำ�ถามให้ง่ายขึ้น” พี่เปิ้ลกล่าวด้วยรอยยิ้ม
ช่วงที่ 2 หลังจากให้เยาวชนทำ�งานในชุมชนประมาณ 3 เดือน ทีมพีเ่ ลีย้ ง
(Coach) กองทุน จะชวนเยาวชนมาสรุปบทเรียนการเรียนรูค้ รึง่ โครงการ พร้อม
ทั้งเติมเครื่องมือหรือทักษะตามความเหมาะสม ซึ่งทีมพี่เลี้ยงจะวิเคราะห์จากการ
ลงพื้นที่ สำ�รวจดูว่าเยาวชนขาดทักษะด้านไหน อะไรที่ต้องเติมเพื่อให้เยาวชน
สามารถทำ�งานต่อได้ และเป็นการทบทวนแผนการทำ�งานไปด้วยในตัว เพื่อให้
เยาวชนกลับไปดำ�เนินงานต่อได้
“เรามองว่าการอบรมครั้งแรกช่วงพัฒนาโครงการ มันเป็นเชิงแนวคิด
(Concept) กว้างๆ แต่พอลงมือทำ�จริงอาจจะเจอปัญหา จึงวางแผนจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการตรงส่วนกลางไว้ ให้เยาวชนมาลองทบทวนแผนว่าจะปรับยังไง แต่ก็
ต้องยึดเป้าหมายเดิม” พี่แอ๋วอธิบายเพิ่มเติม
อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารครัง้ นีจ้ งึ เน้นไปทีก่ ารเสริมศักยภาพและทักษะทีจ่ �ำ เป็น
โดยเฉพาะ เรื่องการสื่อสาร ซึ่งทีมงานวิเคราะห์ได้จากการลงพื้นที่ว่า เยาวชน
หลายกลุ่มยังขาดทักษะด้านนี้ เพราะการทำ�โครงการต้องมีการสื่อสารกับชุมชน
หรือกับบุคคลอื่นๆ จึงได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากไทยพีบีเอสมาเติมทักษะด้านนี้
กับอีกประเด็นคือการให้เยาวชนได้ทบทวนแผนการทำ�งาน เพราะจากทีล่ งพืน้ ทีไ่ ป
ติดตามการทำ�งานในพื้นที่พบว่ามีหลายกลุ่มที่ทำ�งานไม่ตรงกับแผนที่วางไว้
กระบวนการจึงออกแบบให้มีการทบทวนเป้าหมายโครงการ กิจกรรมที่ผ่านมา
ถอดบทเรียนถึงคุณค่าจากการทำ�งานที่เกิดขึ้นกับตัวเอง และปรับแผนการทำ�งาน
เพื่อ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่า งกลุ่ม
ซึ่งกระบวนการนี้ได้ส่งผลไปถึงความสำ�เร็จที่เกิดขึ้นในรูปของเครือข่ายอีกด้วย
“ความสำ�เร็จของค่ายนี้นอกจากกิจกรรมตามแผนที่วางไว้แล้ว ยังเกิด
เครือข่ายเยาวชน การแลกเปลีย่ นทำ�ให้เข้าใจงานของเพือ่ น บางกลุม่ สามารถเล่าถึง
งานเพื่อนได้เหมือนงานตัวเอง งานของบางกลุ่มไปเป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนด้วย
อย่างห้วยทรายทีฟ่ งั ของพลับพลึงธารก็รสู้ กึ อยากไปทำ�กับเพือ่ นด้วย และในวันสุดท้าย
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เราก็เสริมเรื่องการระดมทุน ที่ไม่ใช่แค่ระดมเงิน แต่เป็นความร่วมมือจากชุมชน
โดยให้ฝึกออกแบบจากงานของเขาเอง” พี่แอ๋วกล่าว
ช่วงที่ 3 เป็นเวทีสรุปบทเรียน เพื่อให้เยาวชนเห็นว่างานที่ได้ทำ�มานั้น
เกิดผลลัพธ์หรือคุณค่าใดต่อทั้งตัวเอง ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยให้เยาวชน
ทบทวนตัวเอง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่ม

กระบวนการเรียนรู้ ในพื้นที่ ทั้งพี่เลี้ยงและเยาวชน

การติดตามสนับสนุนเยาวชนในชุมชน ซึ่งเป็นพื้นที่ปฏิบัติการ เกิดจาก
แนวคิ ด ที่ ว่ า การจะพั ฒ นาเยาวชนที่ ม าจากหลากหลายพื้ น ถิ่ น ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพนั้น ไม่สามารถเกิดได้จากการเรียกเยาวชนมาอบรมเชิงปฏิบัติการที่
พืน้ ทีส่ ว่ นกลางเพียงอย่างเดียว แต่ทมี พีเ่ ลีย้ ง (Coach) ต้องลงพืน้ ทีเ่ พือ่ ทำ�ความเข้าใจ
และรู้จักบริบทของพื้นที่นั้นๆ ด้วย
“การจะพัฒนาเด็กได้ การโค้ชต่างๆ ต้องเข้าใจและรู้จักบริบทพื้นที่ท่ี
เยาวชนทำ�โครงการด้วย เพราะโจทย์ปัญหาเรื่องเดียวกัน แต่การทำ�งานของแต่ละ
พื้นที่อาจแตกต่างกัน เพราะบริบทชุมชนต่าง บริบทคนก็ต่าง อีกอย่างหนึ่งคือเรา
มองว่าเวลามาค่ายตรงส่วนกลาง เด็กจะมาได้แค่กลุ่มละ 3 คน แต่งานโครงการนี้
เรามองถึงกลุ่มเยาวชน ไม่ได้มองแค่แกนนำ� ฉะนั้นการที่เขาจะเดินได้ ไม่ใช่เดินได้
แค่คนหรือสองคน แต่มนั ต้องเดินได้ดว้ ยกลุม่ ” พีแ่ อ๋วเผยแนวคิด ก่อนอธิบายต่อถึง
กระบวนการลงพื้นที่ 2 ครั้ง ด้วยเป้าหมายที่แตกต่าง
“การลงไปพืน้ ทีค่ รัง้ ทีห่ นึง่ คือลงไปรูจ้ กั เด็ก รูจ้ กั พืน้ ที่ และชวนเขามองเป้าหมาย
ร่วม รื้อทำ�ความเข้าใจ ชวนคุยทบทวนเป้าหมายงานเขา ส่วนการลงพื้นที่ครั้งที่ 2
เป็นการจัดการความรู้ไปด้วยในตัว คือ เป็นการโค้ชกระบวนการทำ�งาน ทีมพี่เลี้ยง
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จะลงพืน้ ทีไ่ ปในวันทีเ่ ด็กมีกจิ กรรม โดยเราจะชวนเยาวชนวางแผนก่อนทำ�กิจกรรม
(Before Action Review) ก่อน เช่น กิจกรรมนีน้ อ้ งจะทำ�เพือ่ อะไร มีเป้าหมายอย่างไร
ออกแบบงานอย่างไร ฯลฯ พอวันงานเราก็รอดูอย่างเดียว ให้เขารันงานตามแผนที่
วางไว้ ซึง่ วันนัน้ เราก็จะถอดบทเรียนเก็บความรูไ้ ปด้วย พอเด็กทำ�งานเสร็จก็จะชวน
มาทบทวนหลังทำ�กิจกรรม (After Action Review) สรุปงานกันว่า เป้าหมายที่
วางไว้คืออะไร ผลของงานไปถึงเป้าหมายไหม ทำ�ไมไม่ถึง และแต่ละคนได้เรียนรู้
อะไร ฯลฯ”
และอีกกระบวนการหนึ่งซึ่งเป็นส่วนเสริม ก็คือ การเสริมความรู้ที่จำ�เป็น
เฉพาะกลุ่ม
“เช่น กลุม่ ทีท่ �ำ เรือ่ งป่า ต้องสำ�รวจข้อมูลป่าเชิงลึก อย่างกลุม่ ทีท่ �ำ เรือ่ งป่าพรุ
อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี เป้าหมายของเขาคือพาน้องเรียนรู้ป่าพรุ เขาต้องการ
ฐานข้อมูลทีแ่ สดงให้เห็นว่า สถานการณ์ปา่ ในบ้านของตัวเองเป็นอย่างไร ก็จะเสริม
เรื่องการสำ�รวจป่าอย่างง่ายเข้าไป และกลุ่มฮักนะเชียงยืนเขาต้องการสื่อสารกับ
ชุมชน จึงต้องการสื่อสารผ่านละคร เลยเข้าไปเสริมเครื่องมือนี้ให้ รวมถึงกลุ่ม
เกสรลำ�พูทที่ �ำ เรือ่ งน้�ำ ก็จะเสริมเรือ่ งการประเมินคุณภาพน้�ำ อย่างง่าย เพือ่ ให้น�ำ ไป
เก็บข้อมูลคุณภาพน้ำ�ในชุมชน และสื่อสารกับชุมชนให้เห็นสถานการณ์ และพา
น้องๆ ในชุมชนเรียนรู้ไปด้วย” พี่แอ๋วกล่าวด้วยรอยยิ้ม

บทเรียนและการเรียนรู้ บนย่างก้าวการทำ�บทบาท ‘โค้ช’
ในวันทีก่ องทุนสิง่ แวดล้อมตัง้ ไข่ และโครงการปลูกใจ รักษ์โลก ปี 1 เริม่ ต้น
โครงการได้ตงั้ เป้าหมายถึงคุณลักษณะของเยาวชนทีผ่ า่ นการเรียนรูร้ ว่ มกับโครงการ
ว่า โครงการจะพัฒนาเยาวชนให้เติบใหญ่ไปเป็นแกนนำ�เยาวชนทีม่ สี �ำ นึกความเป็น
พลเมืองและมีจติ อาสา มีภาวะผูน้ �ำ และมีความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม ควบคูไ่ ป
กับการมีทักษะและความรู้ในการทำ�งาน การบริหารจัดการโครงการ การบริหาร
จัดการทีมงาน และการสื่อสารอย่างมีสัมฤทธิ์ผล รวมไปถึงเกิดทักษะชีวิต เข้าใจ
ความแตกต่าง รู้จักปรับตัว และสามารถทำ�งานร่วมกับผู้อื่นได้ ดังที่พี่เปิ้ลเผยไว้ว่า
“มีความคาดหวังเยอะมากกับเด็ก อยากเห็นเด็กคิดเป็น ทำ�เองได้ และ
มีจิตใจอาสาที่อยากจะช่วยงานกับผู้ใหญ่ที่เขาทำ�ด้านสิ่งแวดล้อมอยู่แล้ว ซึ่งเรา
เห็นว่าเด็กต้องได้สิ เวลามาอบรมก็คาดหวังว่าเด็กต้องมองออก ต้องคิดได้ แต่เรา
ลืมไปว่าเด็กไม่มีประสบการณ์ ช่วงปีแรกจึงใส่เครื่องมือให้เด็กเยอะมาก ทั้งการ
คิดวิเคราะห์และการคิดเชื่อมโยง แต่คิดวิเคราะห์กับเชื่อมโยงมันก็ยากสำ�หรับเด็ก
ที่เพิ่งมาทำ�เรื่องนี้ กลายเป็นว่า เราคิดเอางานเราเป็นตัวตั้ง มากกว่าที่จะมองว่า
เด็กจะเรียนรู้ได้แค่ไหน”
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ด้วยเหตุนี้ ฝ่ายทีไ่ ด้บทเรียนและเรียนรู้ จึงไม่ใช่แต่เพียงเยาวชนฝ่ายเดียว
แต่พี่ๆ เจ้าหน้าที่เองก็ได้เรียนรู้พัฒนาตนเองร่วมด้วย
“ความสำ�เร็จเป็นของคนทำ�งานด้วย อย่างเราก็ได้มาเรียนรู้กระบวนการ
พัฒนาเยาวชนผ่านเพือ่ นๆ และผูใ้ หญ่ในภาคี จากทีเ่ ราไม่รอู้ ะไรเลย ทีผ่ ใู้ หญ่แนะนำ�
มาจึงมีประโยชน์ เราก็ต้องรับฟังและ
เรียนรู้ พี่กับแอ๋วเราอาจจะมีทักษะเรื่อง
สิ่ ง แวดล้ อ ม แต่ ทั ก ษะเรื่ อ งเครื่ อ งมื อ
พัฒนาคนเราไม่มี ซึ่งเราก็ได้เรียนรู้จาก
การลงมือทำ� ลงมือปฏิบัติจริง แล้วเรา
ค่อยมาหาอ่านทฤษฎีทีหลัง รวบรวม
ข้อมูลแล้วมาสังเคราะห์ทบทวน มันก็
ทำ � ให้ เ ราพอหาทางออกได้ พี่ก็ม านั่ง
ออกแบบกระบวนการทำ � งานของทั้ ง
โครงการ ดู ตั้ ง แต่ เ รื่ อ งการเชื่ อ มงาน
กระจายทุน งานพัฒนาศักยภาพ งาน
ถอดบทเรียน” พีเ่ ปิล้ กล่าว ก่อนทีพ่ แ่ี อ๋วจะ
เสริมต่อ
“พอมาวิเคราะห์ผลที่ออกมาในช่วง 1 ปีแรก พบว่าเราทำ�กระบวนการกับ
ที่ปรึกษาโครงการน้อยเกินไป มีแค่ให้เขาดูหนังเพื่อให้เข้าใจบทบาทพี่เลี้ยง เพราะ
ที่ปรึกษาโครงการมีบทบาทต่อความคิดของเด็กมาก ทั้งหมดทั้งมวลเราก็ได้เรียนรู้
และนำ�ไปสู่การออกแบบกระบวนการในปีที่ 2 ต่อไป”
นอกจากนี้ พี่แอ๋วได้ทิ้งท้ายให้เราเห็นบทบาทการทำ�งานของพี่เลี้ยง
(Coach) ได้อย่างน่าสนใจ
“ทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ ของคนเป็นโค้ชคือต้องเข้าใจเด็ก ต้องรูว้ า่ เขามีสภาวะยังไง
พร้อมเรียนรู้ไหม ต้องเรียนรู้ที่จะเข้าใจเด็ก เราชินกับการคิดแทนเด็ก อันนี้ส�ำ คัญ
เรามักใช้ความคิดเราเป็นตัวตั้ง แต่ตัวเองได้เรียนรู้ว่าเมื่อเราจะทำ�งานกับเขา
ต้องออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้เขา เราต้องเข้าใจ และปรับกระบวนการให้
สอดคล้องกับศักยภาพของเขา ออกแบบตามความสนใจของเขา รวมถึงการทำ�งาน
กับเด็กในโครงการมันเป็นการเรียนรู้ด้วยกันทั้งเขาทั้งเรา โดยเฉพาะเราที่เป็นโค้ช
ต้องเรียนรู้รอบด้าน เพราะงานของเด็กแม้เป็นประเด็นสิ่งแวดล้อมแต่มันเชื่อมโยง
กับหลายประเด็น เราเองต้องรูแ้ ละเข้าใจให้ได้กอ่ น ก่อนทีจ่ ะเป็นเพือ่ นร่วมคิดกับเด็ก
ในขณะเดียวกันระหว่างที่เรากำ�ลังพาน้องทบทวนเป้าหมาย มันก็สะท้อนมาที่เรา
ว่าแล้วเราทำ�หรือเปล่า ถ้าไม่มองเป้าหมายก็ทำ�เพียงเพื่อให้เสร็จ ทำ�ให้เราได้เช็ก
ตัวเองเหมือนกัน”
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ท่ามกลางสภาพการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศของโลกและปัญหาสิง่ แวดล้อม
ที่กำ�ลังเสื่อมโทรมไปทั้งระบบ หากเปรียบคนอนุรักษ์เป็นดั่งต้นไม้ในผืนป่า ด้วย
ข้อจำ�กัดที่ผ่านมาอาจทำ�ให้ป่าผืนนี้ทรุดร่างสูญหายไปกับผืนดินไม่มากก็น้อย
แต่บัดนี้ กองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาเยาวชนที่ดำ�เนินงานในปีแรก
ภายใต้โครงการปลูกใจ รักษ์โลก ปี 1 เปรียบได้กบั ตาน้�ำ ทีผ่ ดุ พรายขึน้ และไหลล่อง
ลัดเลาะไปทัว่ อาณาของผืนป่า หล่อเลีย้ งต้นกล้าพันธุใ์ หม่ให้ผลิใบเบิกบานขึน้ และ
พร้อมๆ กันก็ได้ชุบชูไม้ต้นเก่าที่แห้งเซาลงไป ให้กลับคืนชีวิตขึ้นมาอีกครั้ง จากการ
ได้เรียนรู้ร่วมกับเยาวชนและโครงการ
ปีแรกนี้สายน้ำ�อาจยังไหลเอื่อยด้วยปราศจากทางน้ำ�ดั้งเดิม สายน้ำ�ต้อง
สุม่ เสาะเลาะหาสร้างทางน้�ำ ใหม่ขน้ึ ด้วยกำ�ลังตนเอง แต่เชือ่ ว่าอีกไม่นาน เมือ่ ทางน้�ำ
เป็นร่องชัด กล้าไม้จากสายน้ำ�ค่อยๆ เติบโตสูงใหญ่ข้ึน ถึงวันนั้นคงไม่ใช่เพียง
ป่าผืนใหม่ในนามของนักอนุรักษ์เยาวชนเท่านั้น ที่จะเติบโตเป็นเสาหลักช่วยงาน
อนุรักษ์ในประเทศของเราอย่างเข้มแข็งยั่งยืน
แต่ป่าไม้ในความหมายของป่าจริงๆ ก็ย่อมกลับฟื้นคืนชีวิต แผ่พลังไปถึง
ดิน น้ำ� อากาศ และโลกให้กลับมาสดใสอีกครั้งหนึ่ง
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คณะทำ�งานบริหารจัดการ

“กองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาเยาวชน”

คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาเยาวชน
ดร.โกมล แพรกทอง (ผู้เชี่ยวชาญ)
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ศศิน เฉลิมลาภ (เลขาธิการ)
มูลนิธิสืบนาคะเสถียร

พูนสิน ศรีสังคม (ผู้ประสานงาน)
แผนสนับสนุนโครงการขนาดเล็กโดย
ชุมชน กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก

ปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร (ผู้จัดการ)
มูลนิธิสยามกัมมาจล

สมหญิง สุนทรวงษ์
(ผู้จัดการแผนงานประเทศไทย)

ศูนย์วนศาสตร์ชุมชน เพื่อคนกับป่า-ประเทศไทย

กรรชิต สุขใจมิตร (ผู้อำ�นวยการ)
มูลนิธิกองทุนไทย

ชิษณุวัฒน์ มณีศรีขำ� (ผู้ประสานงาน)

ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จ.สมุทรสงคราม
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คณะทำ�งานโครงการ: มูลนิธิกองทุนไทย  
รัตนติกา เพชรทองมา

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายเยาวชน

ลัดดา วิ ไลศรี

ผู้จัดการฝ่ายจัดการความรู้

สุภษา ถิ่นจะนะ

ผู้จัดการฝ่ายกระจายทุน
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การเท่าทันสื่อ สิทธิเด็กและกระบวนการละครเพื่อการพัฒนา

บุคคล

3. พงศกร เถาทอง		

4. อลิษา วีรกมลยุทธ

			ความถนัด/ความเชี่ยวชาญ
			
			
			

จัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมศึกษา การเรียนรู้ด้านอารมณ์ 		
กระบวนการละครหุ่น graphic design ออกแบบสื่อ การเขียนบทความ 		
สันทนาการเพื่อการเรียนรู้

บุคคล

			

5. สุทธิลักษณ์ หนองแก้ว

			
			

การจัดการวนศาสตร์ชุมชน จัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมและ		
การจัดการป่า สันทนาการเพื่อการเรียนรู้

ความถนัด/ความเชี่ยวชาญ

สมาคมป่า		 บุคคล
ชุมชนอีสาน		 6. เกษณี ซื่อรัมย์
			ความถนัด/ความเชี่ยวชาญ
			
			
			
กลุ่มทำ�ดีมะ		
		

Nature game ละครเร่ จัดกระบวนการเรียนรู้สำ�หรับเด็ก กระบวนการ		
ทำ�งานกับชุมชน การจัดการป่าชุมชนแบบมีส่วนร่วม สันทนาการเพื่อการ
เรียนรู้

		

ความถนัด/ความเชี่ยวชาญ

			
			
		

บุคคล

7. นันท์นภัส วชิระสมบูรณ์์
นักจิตวิทยาเด็ก จัดกระบวนการเรียนการสอนให้กับเด็กและเยาวชน
เขียนบทความ

บุคคล

8. ชุติมา เรืองแก้วมณี

			ความถนัด/ความเชี่ยวชาญ
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กระบวนการถอดบทเรียน ติดตาม Coach โครงการเยาวชน
จัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการสุขภาวะทางปัญญา
จัดกระบวนการเรียนการสอนให้เด็กและเยาวชน เขียนบทความ

ปลูกใจรักษ์โลก

บุคคล

			

9. มณิสรา แสงประสงค์

			ความถนัด/ความเชี่ยวชาญ
			
			

การจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ การสื่อสารประชาสัมพันธ์ สันทนาการเพื่อ
การเรียนรู้

ศูนย์วนศาสตร์
ชุมชนเพื่อคน		
กับป่า-ประเทศไทย

บุคคล

10. สุภาภรณ์ ปันวารี

ความถนัด/ความเชี่ยวชาญ

			
			
			

กระบวนการทำ�งานกับชุมชนแบบมีส่วนร่วม การพัฒนาเยาวชนด้านการ
จัดการป่าแบบมีส่วนร่วม การจัดการป่าแบบมีส่วนร่วม การถอดบทเรียน
เขียนบทความ

สมาคม		
บุคคล
สร้างสรรค์ ไทย		
11. ไพลิน กล้าจริง
(ตาวิเศษ)		 ความถนัด/ความเชี่ยวชาญ
			

จัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมศึกษา การจัดการขยะ

นักวิชาการอิสระ		
บุคคล
(จัดการความรู้)		
12. วรรณา เลิศวิจิตรจรัส
			ความถนัด/ความเชี่ยวชาญ
			
			

วิทยากรกระบวนกรด้านจัดการเรียนรู้ บทบาทการเป็น Coach
สังเคราะห์องค์ความรู้

นักวิชาการอิสระ		
/มหาวิทยาลัยมหิดล

บุคคล

			
			

13. ดร.สมศรี ศิริขวัญชัย

ความถนัด/ความเชี่ยวชาญ

มูลนิธิกองทุนไทย

การจัดการความรู้ การวิจัย และการประเมินผล

บุคคล

			14. วิเศษ คุณฤทธิพงษ์

			ความถนัด/ความเชี่ยวชาญ
			

กระบวนการเสริมพลังในการทำ�งาน การพัฒนาโครงการ

มูลนิธิสยามกัมมาจล

บุคคล

			15. กิตติรัตน์ ปลื้มจิตร		

16. อุบลวรรณ เสือเดช

			ความถนัด/ความเชี่ยวชาญ
			
			

			

การถอดบทเรียน Project management การประเมินผล
การเรียนรู้ผ่านกระบวนการละคร
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